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 تقريظ
 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كصلى الٌلو على سيدنا ٧بمد كآلو كسلم. كبعد:

ى إخوٌب أعضاء ا٥بيئة اإلدارية با٤بنتدل، كًب إقرار ا٤بنهج كأشكر فقد عرضت ماكتبت عل
 ىم على كل ما بذلوه من جهودو مضنية ُب سبيل ذلك.

كا عرضت ا٤بنهج على ٦بموعة من العلماء األعبلـ ، على رأسهم ا٤بؤب العبلمة ا٢بجة 
 )بدر الدين ا٢بوثي( حفظو الٌلو.

 كقد كتب حفظو الٌلو كأبقاه إٕب يقوؿ:



) اطلعت على مؤلفاتك الكرٲبة ُب التاريخ، فأعجبت هبا جدان، فنشكرؾ على ىذه )
ا٤بصلحة العظمى الٍب قدمتها للطبلب، كنسأؿ الٌلو لك مضاعفة الثواب. كقد كتبت على 

 أحدىا:ػ
 إذا شئت تعرؼ هنج الصواب

 لتعرؼ من قرناء الكتاب
 

 فطالع مباحث ىذا الكتاب
 رجاؿي ا١بهاد كفصل ا٣بطاب

 وؿ فيها ٝبلة:كأق
 يا مظهر النور ُب التاريخ للقارم
 عش ىاديان لسبيل ا٢بق مهتديان 

 كامنن إ٥بي بتوفيق كمغفرة
 

 كأنو الكهرب الوضاء ُب الدار
 ال زلت ُب ظل ألطاؼ من البارم

 لو كٕب منك تنجينا من النار
 

 ىذا كالسبلـ عليهم كرٞبة الٌلو كبركاتو .
 ٌلوكتبو/ بدر الدين ا٢بوثي كفقو ال

 بسم الٌلو الرٞبن الرحيم
 مقدمة

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على رسولو األمْب كعلى أىل بيتو الطيبْب 



 الطاىرين، كرضي الٌلو عن صحابتو الراشدين كالتابعْب ٥بم بإحساف إٔب يـو الدين كبعد
للتاريخ، يعرؼ إف عبلقة ا٤بسلم بتارٱبو عبلقة مهمة جدان، كعلى أساس فهمو كمعرفتو 

 كيفهم الشريعة اإلسبلمية كأحكامها.
كمن تتبعنا ألحداث التاريخ اإلسبلمي منذ بداية مراحلو األكٔب ٪بد أف زعماء أىل البيت  
كانوا ٲبثلوف ا٤برجع ١بميع أفراد األمة اإلسبلمية ُب ٝبيع جوانب ا٢بياة فكريان، كعقائديان، 

 كجهاديان، كأخبلقيان، كغّب ذلك..
بع ٢بياهتم ٯبد الصفات النبوية، كا٤بوركثات العلوية ماثلة فيهم، صورا متكررة لعلي عليو كا٤بتت

 السبلـ على امتداد التاريخ رغم تباعد السنْب.
كقد كنت أٛبُب أف تكوف دراسة حياة أىل اليبت )ع( ُب متناكؿ ٝبيع طبلب العلم 

من خبللو على جوانب الشريف بشكل ٨بتصر كمبسط يتمكنوف من إقتنائو، كيطًَّلعوف 
٨بتلفة من حياة الطهر، كالعلم كالعدالة، كالنزاىة، كليعرفوا الثركة الفكرية ا٥بائلة الٍب تركوىا 

 لنا خالصة من أم شائبة أك ٙبريف.
كقد كنت ُب ا٤بنتدل أدٌرس مادة التاريخ ُب الدكرات الصيفية الٍب يقيمها، كقبل بداية 

نتدل( كاسندكا إٔب كضع مقررات للثبلث ا٤براحل ُب الدكرة الرابعة اجتمعت )إدارة ا٤ب
 ا٤بنتدل ُب مادة التاريخ.

 كقد قبلت العمل، رغبة مِب ُب خدمة ا٤بتعلمْب ك٧بيب أىل البيت )ع(.
 كقمت بكتابة كريقات تتضمن عدة دركس ١بميع ا٤براحل الثبلث، ككانت كالتإب:

 ا كعلى آلو أفضل الصبلة كالسبلـ.ا٤برحلة األكٔب: دركس ُب السّبة النبوية على صاحبه
ا٤برحلة الثانية: دركس ُب تاريخ أئمة أىل البيت عليهم السبلـ إبتداء باإلماـ )علي( عليو 

 السبلـ كإنتهاء باإلماـ القاسم بن إبراىيم )ع(. كىو الذم بْب يديك عزيزم الطالب.
ا٤بغرب، كا١بيل كالديلم،  ا٤برحلة الثالثة: دكرس ُب تاريخ أئمة أىل البيت عليهم السبلـ ُب

 كاليمن.



كقد ٝبعت ا٢بقائق التارٱبية من مصادرىا ا٤بوثوؽ هبا، كتأكدت من صحتها، كاختصرهتا 
ُب ىذه الدركس التارٱبية. كما ىذه إال مقتطفات تارٱبية تتحدث عن جزء صغّب من ٧بيط 

 كاسع ُب حياة أىل البيت )ع(.
كاسعة مستفيضة عن أئمة أىل البيت )ع(  كأرجوا أف يكوف عملي ىذا حافزان لدراسات

 ُب ٨بتلف جوانب حياهتم، من أصحاب العلم الواسع، كالنظر الثاقب، كا٥بمم العالية.
كىذا الذم بْب يديك عزيزم الطالب ىو مقرر ا٤برحلة الثانية، كىو عبارة عن كريقات 

 تتضمن دركسان عن حياة أئمة أىل البيت )ع( ُب مراحل التاريخ األكٔب.
 كقد جعلت ا٤بنهج كاألٌب:

 ػ مدخل حوؿ كتابة التاريخ اإلسبلمي.1
 ػ الباب األكؿ: يشتمل على بعض جوانب حياة اإلماـ علي )ع(.2
 ػ الباب الثا٘ب: عن أئمة أىل البيت )ع( ُب عصر بِب أمية.3
 ػ الباب الثالث: عن أئمة أىل البيت )ع( ُب عصر بِب العباس.4

لصان لوجهو الكرٙب، كأف يهدينا إٔب الصراط ا٤بستقيم، إنو على  كاهلل أسأؿ أف ٯبعل ذلك خا
 كل شيء قدير.

 أٞبد ٧بمد ٧بمد ا٥بادم
 ىػ1414شواؿ 
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 ٛبهيد
 ُب دراسة التاريخ

 ا٢بمدهلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ الٌلو كعلى أىل بيتو الطيبْب الطاىرين كبعد.
 ندرسو؟ ٤باذا ندرس التاريخ؟ ككيف

إٌف دراسة التاريخ هتمنا جدان كمسلمْب، ألف دراستو كفهمو ضركرمه لفهم الشريعة 



اإلسبلمية كأحكامها، ألننا البد أف نبحث عن أحكاـ الشريعة من بطوف الكتب، كىذا 
يتطلب فهمنا للتاريخ اإلسبلمي كمعرفة الظركؼ الٍب مرت هبا الشريعة السمحاء، كدراسة 

لؤلمة اإلسبلمية كىي ٕباجة ماسة إٔب دراستو الستلهاـ الدركس كالعرب  التاريخ مهمة أيضان 
 كاإلستفادة من سّبهتا العقائدية، كاألخبلقية، كا١بهادية..

أما كيف ندرس التاريخ؟ فإنو ٯبب أف تكوف دراستنا للتاريخ دارسة صحيحة، خالية من 
 نا، كا٢بكمة ضالتنا.النزعات كاألىواء، كالتعصب األعمى، حٌب يكوف اإلنصاؼ منطلق

كمن الواضح أف كتابة التاريخ ليست باألمر السهل أك ا٥بْب، فهي مهمة صعبة جدان، ألهنا 
 ٙبتاج إٔب الدقة كاألمانة كٯبب أف يتجرد فيها ا٤بؤرخ من كل النزعات كاإل٘باىات.

 ك٫بن ا٤بسلمْب مرتبطوف بتارٱبنا، كٯبب علينا فهمو بالشكل الصحيح، كلكن من الواضح
أف تارٱبنا اإلسبلمي قد شابتو عدة شوائب، كطمست فيو ا٢بقائق، كفسر تفسّبات ال 

ٚبلو من نزعة معينة، أك ميل ال٘باه معْب، كىذا ما يفسر مطالبة كثّب من العلماء كالدكاترة 
 بإعادة مشركع كتابة التاريخ اإلسبلمي.

 تارٱبية؟!كلنا أف نتساءؿ ٤باذا كتب التاريخ ىكذا بعيدان عن حقائقو ال
كلئلجابة على ىذا السؤاؿ، البد أف نعرؼ الظركؼ كا٤بتغّبات الٍب كتب فيها التاريخ 

 اإلسبلمي.
فنحن نعرؼ أنو كاف ُب األمة اإلسبلمية خطاف متبايناف. خط ا٤بصلحْب )) يتزعمو اإلماـ 

السلطة علي عليو السبلـ (( كا٣بط الثا٘ب: ا٣بط الذم ٛبشَّى مع الواقع الفاسد ٙبت قيادة 
 ا٢باكمة من بِب أمية كبِب العباس.

فالتاريخ إذف قد كتبت مراحلو األكٔب زمن السلطتْب األموية كالعباسية ككانت كتابتو 
خاضعة لفكر كمنطق األمويْب كالعباسيْب، فهناؾ إذف خلفية صنعت ككتبت لنا التاريخ 

 السيء الذم استمر مع الظركؼ على ما ىو عليو.
ؤرخْب بعدىم، فلم يبحثوا عن ا٢بقائق التارٱبيةكٓب يدققوا النظر فيما كجاء دكر أكثر ا٤ب



كقعت عليو أيديهم، أك أهنم ٕبثوا عن ا٢بقائق التارٱبية كٓب يقفوا عندىا الستخبلص 
.  نتائجها بل مركا عليها مركر الكـر

ه، مع أف كل ذلك ٓب ٲبنع من كجود مؤرخْب منصفْب كتبوا التاريخ، كدرسوا حقائقو كأبعاد
 كأظهركا الواجهة ا٢بقيقية فيو بعدؿو كانصاؼ.

كىذا رٗبا من أكرب العوامل الٍب دفعت كثّبان من الباحثْب إٔب ا٤بطالبة بإعادة كتابة تارٱبنا 
اإلسبلمي بالشكل ا٤بطلوب، كدراستو بالشكل الصحيح، حٌب نتمكن من إعادة كاقعنا 

 ة ا٤بتقدمة.اإلنسا٘ب بْب األمم، كنستطيع أف نلحق بركب ا٢بضار 
 كلكي يتضح األمر قليبلن نضرب مثبل على ذلك:

فنحن ٪بد أف معاكية لكي يربِّر تقاعسو كاهنزامو، ككاقعو الفاسد، كلكي يبقى بنوا أمية ُب 
سلطاهنم، كاف عليو أف يلصق ٖبط اإلماـ علي )ع( كأتباعة كل أنواع اإلهتامات 

 يثبِّت بو حكمو كسياستو.كاإلفَباءت، كأف ٰبيط نفسو بستارو كاؽو ككثيف 
كمن ىذا الواقع الفاسد بدأت كتابة التاريخ بأقبلـ عوجاء، كبدأ التأثّب كالتأثر من ىذا 

 ا٤بنطلق.
كمن ىنا يتضح أف علينا أف ندرس التاريخ جيدان، كأف نفهمو كما ىو ال كما أراد لو مزيفوه 

 من أصحاب النفوس ا٤بريضة.
الشوائب ُب تارٱبنا اإلسبلمي فسوؼ نتحدث عن كحٌب يتأكد اإلنساف من كجود تلك 

أىم مرحلة ُب تارٱبنا اإلسبلمي كىي ا٤برحلة األكٔب، لنرل كيف أف تارٱبنا اإلسبلمي 
تعرض لعلمية تزييف ليس ٥با مثيل ، ك٘باىل ال مربر لو، فقد مر على بعض حقائقو مركر 

 الكراـ، كشوه بعضها، كطمس البعض اآلخر.
على ذلك. مهمتها التوضيح فقط لبعض تلك ا١بوانب، كلست  كسنضرب بعض األمثلة

بصدد الرد عليها أك إيضاحها. ألف كثّبان من العلماء، كا٤بفكرين، كا٤بؤرخْب قد ردكا على 
مثل تلك ا٣بزعببلت كاإلدعاءات الٍب إغَب هبا، أك ماؿ إليها طائفة من ا٤بسلمْب كبينوا 



 ا٢بقائق بعدؿ كانصاؼ.
 تعرض لبعض ا٤بواقف التارٱبية ا٤بشوىة ُب تارٱبنا اإلسبلمي.كإ٭با ىذه أمثلة ت

كمن ذلك أننا نعرؼ أف ا٤بوقف الذم غدا فيو ا٤بسلموف بعد كفاة الرسوؿ صلى الٌلو عليو 
كآلو كسلم، كما ٠بعناه كعلمناه من إختبلؼ الصحابة حوؿ ا٣ببلفة، كاجتماع سقيفة بِب 

٢بقيقة التارٱبية. أال ٙبتاج منا إال كقفة تأمل ساعدة، كتنازع ا٤بهاجرين كاألنصار. تلك ا
 ٬برج منها بالنتائج ا٤بطلوبة.

يقوؿ الدكتور سعيد عاشور كىو يتحدث عن صور التشويو ُب التاريخ اإلسبلمي. كعند 
 ذكره ىذا ا٢بقيقة التارٱبية يقوؿ:ػ

اف )) أين كاف اإلماـ علي بن أيب طالب رضي الٌلو عنو ُب ذلك الوقت؟ أين كاف؟ ك
مشغوال بتجهيز الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كدفنو، كىناؾ تبدك فكرة السمو. السمو 
ا٣بلقي، فكرة النزاىة. النزاىة كعدـ التكالب كراء ا٢بكم أك ا١برم كراء منصب، كيف يَبؾ 

جثماف الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كٯبرم ليجتمع مع اجملتمعْب ليطلب لنفسو 
ا٣بلق، ىنا ا٤بتانة، كاف ينبغي أف يقف ا٤بؤرخ كقفة عند ىذه ا٤بسئلة. عند ىذه  شيئان؟!. ىنا

النقطة بالذات، فإذا ٓب يكن ىناؾ تفريط من اإلماـ علي رضي الٌلو عنو بأم حاؿ من 
األحواؿ، كلكن كاف ىناؾ ما ىو أىم، ما ىو أ٠بى، الصلة الٍب تربطو برسوؿ الٌلو صلى 

لوقت الذم انصرؼ ا٤بنصرفوف، كتناقشوا، كٙبادكا، كاختلفوا حوؿ الٌلو عليو كآلو كسلم ُب ا
ا٣ببلفة، كعن مقربة منهم جثماف الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم شيًغل علي بن أيب 

طالب بتجهيزه كدفنو، إذف ٓب يكن ىناؾ تفريط من اإلماـ علي ُب ا٤بطالبة ٕبقو ُب ا٣ببلفة 
ككـر كجهو قد طالب با٣ببلفة، فينبغي أف يػينػىزَّه من أنو  كإذا كاف اإلماـ علي رضي الٌلو عنو 

كاف ٯبرم كراء متاع. لو كاف ٯبرم كراء متاع النصرؼ من أكؿ األمر، ككاف أسبق 
 السابقْب إٔب السقيفة، إٔب سقيفة بِب ساعدة لّبفع صوتو مع من رفعوا أصواهتم ((.

ٍب رضي هبا اإلماـ علي أف ٍب ٲبضي كيقوؿ:ػ )) كبعد ذلك تعرض ا٤بؤرخوف للكيفية ال



يساير ا١بو (( فيقوؿ: )) كىذا ُب حد ذاتو ليس نوعان من اإلستكانة بقدر ما ىو نوع من 
 ( ((.1ا٢بفظ على كحدة اإلسبلـ كا٤بسلمْب )

ك٫بن ٪بد أف اإلماـ علي عليو السبلـ عندما تؤب ا٣ببلفة أراد تصحيح أكضاع األمة 
ية، كاإلجتماعية، كاإلقتصادية، ٩با أثار عليو أصحاب اإلسبلمية ُب ٝبيع النواحي السياس

 ا٤بطامع كاإلىواء حٌب نكث عليو الناكثوف كبسببهم كانت معركة )) ا١بمل ((.
__________ 

 .19ػ 17( ػ سعيد عاشور ػ ٧باضرة قيمة ػ دار العآب اإلسبلمي ػ بّبكت ػ لبناف ص 1)

خركج على إماـ ا٢بق ككانت معركة )) ك٫بن نعرؼ أف ذلك العمل ىو الذم دفع ٗبعاكية لل
 صفْب ((.

كنعرؼ أيضان أف ىاتْب ا٤بعركتْب تولد منهما خركج طائفة ثالثة ككانت معركة )) النهركاف 
.)) 

كنعرؼ أف ىذه الطوائف الثبلث ىم )) الناكثوف (( )) كالقاسطوف (( )) ا٤بارقوف (( 
 رٱبية؟كلكن لنرل كيف تعرض بعض ا٤بؤرخْب ٥بذه ا٢بقائق التا

فنحن ٪بد بعض ا٤بؤرخْب عندما يتحدث عن معركة ا١بمل ينفي أف يكوف ىناؾ خركج 
با٤بعُب ا٤براد! كأف الذين خرجوا ػ كعددىم طبعان يزيد على عشرين ألف رجل ػ ٓب يريدكا من 

(، فإذا ما كجد ا٢بقيقة 1خركجهم إال الصلح بْب علي كمعاكية حوؿ قتلة عثماف )
ؤالء ُب البصرة قاؿ: )) إف الذم أثار ا٤بعركة ٝباعة من السبائية الواضحة كرأل ٘بمع ى

اليهود كانوا ُب جيش اإلماـ علي )ع(. كىم يكونوف غالبية جيشو، كأف عليان كالناكثْب  
كانوا قد اصطلحوا، كلكن ىؤالء اليهود أشعلوا ا٢برب، كٓب يكن بيد اإلماـ علي )ع( أم 

 تصرؼ!! ((
خ حوؿ معركة ا١بمل، كاف ُب معركة )) صفْب (( فهم يقولوف كبنفس ما جرل عليو التاري

أف معاكية ٓب يكن يريد ا٤بلك أك ا٢بكم أصبلن، ككاف ىدفو ىو الوصوؿ إٔب قتلة عثماف! 



 كأف الطرفْب كادا يتوصبلف إٔب الصلح لوال تلك اجملموعة السبائية أشعلوا ا٢برب.
__________ 

ٓب يعلن خركجو إال بعد أف مهد لو أصحاب ( ػ كأم صلح كانوا يريدكف كمعاكية 1)
 ا١بمل.

بل لقد حدل ببعض من يسموف أنفسهم بعلماء األمة، كمؤرخي ا٢بقائق أال ٯبدكا مربران 
٤بوقف ٩بعاكية إال أف يقولوا: )) إف أكؿ من أثار الفتنة كانوا ُب الكوفة، كىم ٝباعة عبداهلل 

لك األشَب ((، كتلميذ اإلماـ علي ))  بن سباء، كمنهم قائد جيش اإلماـ علي )ع( )) ما
كميل بن زياد (( كأف ىؤالء ىم سبب مقتل عثماف، كىم من أثار حرب ا١بمل، كحرب 

صفْب كعجبان من ىؤالء أما دركا أهنم بقو٥بم ىذا ٓب يسيئوا إٔب علي )ع( فحسب، بل 
 (!1أساءكا إٔب رسوؿ اإلسبلـ كرسالة اإلسبلـ )

تحكيم.. ٘بد أهنم ينفوف أف يكوف ىناؾ خدعة ُب فإذا ما تعرض ىؤالء ٣بدعة ال
 التحكيم.

ىذا جانب من صور التشويو ٙبدث بو بعض ا٤بؤرخْب، أما بعضهم األخر فقد اكتفى 
ليخرج نفسو من ا٤بأزؽ على حسب تصوره ػ بأف يصف تلك األمور بأهنا أحداث فتنة ال 

 (2ٯبوز ٚبطئة أحد فيها )
__________ 

تربيرىم معاكية ٩با ارتكب أف يتهموا كل من ٙبدث عن جرائم  ( ػ كلقد حدل موضوع1)
معاكية كأحب عليان عليو السبلـ كتابعو با٤بغاالة، لكي ٰبفظوا ٤بعاكية كمن شاكلو مكانة ُب 
نفوسهم ا٤بريضة كأتباعهم. كعجبان ٤بثل ىذا التفكّب الساذج كالعقيدة ا١بوفاء الٍب ضلوا هبا 

كا٣بسراف ا٤ببْب. أٓب يعرؼ ىؤالء أف النزعة األموية كا٥بجـو كأضلوا. كلكن ىذا ىو الضبلؿ 
على ٧بيب أىل البيت )ع( كاالنتقاص من علي كفاطمة كأبنائهما عليهم السبلـ أصلها من 

اجملوسية الٍب أرادت أف تسيء إٔب الرسوؿ )ص( بإساءهتا إٔب أقرب الناس إليو، كأعزىم 



أخذكا ماكتبوه عن بعض ا٤بتعصبْب أمثاؿ ابن  عنده، كلكن ىؤالء الكتاب ػ رٗبا ١بهلهم ػ
حـز كابن تيمية كمن سبقهما كمن تأخر عنهما ٩بن حذا حذكٮبا. قاؿ ُب النجـو الزاىرة: 

 أف نسب ابن حـز ينتهي إٔب خلف بن معداف مؤب يزيد بن أيب سفياف.
سلم لعلي عليو ( ػ كلعل ىؤالء ٓب يتمعنوا ػ مثبل ػ حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ك 2)

 السبلـ ))ستتقاتل على تأكيلو كما قاتلت على تنزيلو ((.
 

... فا١بهاد كاف معُب ظاىران لدخوؿ الناس ُب دين اهلل أفواجان، كىذا معُب ظاىر من أناس 
 أعلنوا الكفر.

... أما ما جاىد علي عليو السبلـ من أجلو إباف خبلفتو ػ كقد جاىد مسلمْب ػ فذلك 
 ن ٓب يستطيعوا فهمو.معُب عميق باط

... فالرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم جاىد على النزيل، كعلي عليو السبلـ جاىد على 
 التأكيل، كالتأكيل ال يفقهو إال العا٤بوف.

... كلذلك انتقد علي )ع( الواقفوف عند الظواىر من الظاىريو كبعض أىل السلف فضبلن 
هم، فهو )ع( إراد أف يبدؿ أشياءن كانت قد تغّبت عن ا٣بوارج الذين ٓب يبلغ اإلٲباف تراقي

كخرجت عن قاعدة اإلسبلـ ))لو استوت قدمي ىذين لبدلت أشياء ((. كلقد قاؿ عنو 
ا٢بسن البصرم أنو )) ربا٘ب (( ىذه األمة بكل ما ٰبملو اللفظ من سر عميق كجبلؿ 

 عظيم.

 . ك٫بن ٪بد أنو إٔب ىذا ا٢بد قد زيفت ىذه ا٢بقائق.
نا ُب مقاـ الرد على مثل تلك اإلفتعاالت، ألهنا كاىية البطبلف أساسان، كال تعتمد كلسنا ى

 على أمِّ دليل، كمصدرىا النزعات كاألىواء، أك ا١بهل.
كمن الغريب أف ىؤالء قد تعمدكا نسياف حقيقة ا٥بدؼ الذم من أجلو كقع ما كقع، 

قبل مقدـ اإلماـ علي )ع( إليها، كتعمدكا نسياف ا١برٲبة الٍب ارتكبها الناكثوف ُب البصرة 



 كتورثهم على كاليها ػ عثماف بن حنيف ػ كقتلهم سبيعْب من أصحابو.
ك٪بدىم قد أٮبلوا موقف اإلماـ علي )ع( من الزبّب عندما ذكره ٕبديث رسوؿ الٌلو صلى 

 الٌلو عليو كآلو كسلم للزبّب )) ستقاتلو كأنت لو ظآب ((.
ـ علي )ع( كمعاكية قبل صفْب، ك٧باكلة اإلماـ علي عليو كأٮبلوا كل شيء جرل بْب اإلما

السبلـ إرجاعو إٔب جادة الصواب بكل الطرؽ ا٤بمكنة ُب كثّب من ا٤براسبلت دارت 
 بينهما.

 كأين ىؤالء من قوؿ الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم لعمار بن ياسر:
بأنو ٓب يكن ىناؾ خدعة ُب  (. كإٔب أٌم دليل استند ىؤالء1)) ستقتلك الفئة الباغية (( )
 رفع ا٤بصاحف أك التحكيم!؟

كمن الواضح أننا لو قرأنا التاريخ بالشكل ا٤بطلوب. ٤با احتجنا إٔب تلك التفسّبات 
ا٣باطئة، كالتربيرات الواىية، كلو أف بعض ا٤بؤرخْب ٛبعنوا ا٢بقائق جيدان ٤با أرىقوا أنفسهم 

 ا.بتلك التفسّبات كا٤بربرات حٌب ضلوا كأضلو 
__________ 

( ػ كألف أصحاب معاكية كانوا جهلة، كأصحاب نزعات كأىواء فعندما استشهد )) 1)
عمار (( كتصايح الناس بالفئة الباغية، قاؿ معاكية ألصحابو: )) إ٭با قتلو علي الذم 

 أخرجو ((.
 ... كلقي ذلك استماعان كقبوال من أصحابو كلقد قاؿ علي )ع( ردان عليهم: )) إذف فحمزة

قتلو رسوؿ اهلل ألنو الذم أخرجو (( كلكن تلك ا٢بيلة انطوت عليهم، كجعلوىا مربران 
 ٤بعاكية، كال زاؿ بعضهم إٔب اليـو منخدع ٗبا قالو معاكية!!

(، النعماف بن 2(، عمرك بن العاص )1إننا ٪بد معاكية كأتباعو أمثاؿ ا٤بغّبة بن شعبة )
(( قد أعلنوا للناس عن قصدىم ا٣بفي من ( 5(. كغّبىم )4(، ٠برة بن جندب )3بشّب )

 خركجهم على اإلماـ علي )ع( ػ دكف قصدو منهم ػ كإف.



 تسَبكا كراء قناعهم الرقيق كىو ا٤بطالبة بدـ عثماف.
 أليس ىؤالء قد رفضوا الدخوؿ مع معاكية كمبايعتو إال ٔبزءو من السلطة كمتاع الدنيا؟

قابل بيعتو أف يعطيو معاكية ملك مصر. ٫بن نعرؼ أف عمرك بن العاص ػ مثبل ػ طلب م
كنعرؼ أيضان أف عمرك بن العاص عندما تؤب اإلماـ علي )ع( ا٣ببلفة كأعلن مبدأ ا٤بساكاة 
اإلقتصادية . أرسل إٔب معاكية يقوؿ لو: )ما كنت صانعان إذا قشرؾ ابن أيب طالب كل ما 

 ٛبلكو كما تقشر من العصاء ٢باىا(.
__________ 

ة ىو الذم أشار على معاكية ببيعة يزيد عندما خاؼ أف يعزلو معاكية من كالية ( ػ ا٤بغّب 1)
 العراؽ.

( ػ أنقذ معاكية من ا٥بزٲبة يـو صفْب ٖبدعة رفع ا٤بصاحف، ٍب خدع أبا موسى ُب 2)
 التحكيم، كٓب يبايع معاكية إال بوالية مصر.

 نة كا٢برب على علي )ع(.( ػ الذم طار بقميص عثماف من ا٤بدينة إٔب الشاـ ليثّب الفت3)
( ػ ناصر معاكية مثلو مثل من سبقو، كاستخدـ األحاديث ا٤بفَباة ضد اإلماـ علي )ع(. 4)

 قتل من أىل الكوفة ٜبانية أالؼ رجل بدكف ذنب إباف كاليتو.
( ػ كأمثاؿ ىؤالء ٯبب على ا٤برء تعريتهم ككشف حقائقهم للناس حٌب ال يغَب أحد هبم 5)

 كيتبعهم فيهلك.
.. كمن ا٤بؤسف أف بعضان ٩بن ينتمي إٔب األسبلـ ما أف يسمع عنهم شيئان، يفقد صوابو .

كيطلق أحكامان ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف، بدعول أف ىؤالء آككا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم، كىم حسب مصطلحو )) صحابة (( ٔبب تقديسهم مهما فعلوا!. كٯبب أف 

 ٕبق اإلماـ علي )ع( كما جنوه على اإلسبلـ كشريعتو..! نتجاكز عن كل ما فعلوه

بل إننا ٪بد معاكية قد دخل سوؽ ا٤بناقصة كا٤بساكمة التجارية باألمواؿ كالواليات مع 
زعماء كرؤساء القبائل من أجل اإلنضماـ إليو يقوؿ الدكتور أٞبد ٧بمود صبحي كىو 



 يتحدث عن األسباب ا٢بقيقية لتلك األحداث:
)ع( أراد أف يعيد ا٤بساكة اإلقتصادية كما كانت على عهد رسوؿ الٌلو صلى الٌلو  )إف علياي 

 عليو كآلو كسلم ككاف صلى الٌلو عليو كآلو كسلم يسوم بْب الناس ُب العطاء.
كأراد أف يعيد ا٥بـر اإلجتماعي ا٤بقلوب الذم أصبح ُب قمتو بنو أمية كىم من الطلقاء، كُب 

لح الوضع السياسي ا٤بعوج، إذ كاف كالة األمصار ُب عهد سفحو األنصار، كأراد أف يص
 عثماف ػ كىم سبب الفتنة، كثورة الناس عليو ػ من أقاربو، حٌب أصبحت العصبية سافرة.
ذلك ىو السبب ا٣بفي كا٢بقيقي ٣بركج من خرج على علي )ع(، كلنكوث من نكث 

 (.1) على بيعتو، كإف توارل ذلك كراء دعول مفتعلة ا٠بها دـ عثماف(
ٍب يتحدث نفس الدكتور حوؿ بطبلف الدعول السبائية الٍب علق عليها ا٤بؤرخوف أخطاء 

( كأتباعو فيقوؿ: )إف ا٥بدؼ من ىذه الركاية، ىو إدانة التشيع من جهة، كتربير 2معاكية )
 قياـ حرب بْب بعض كبار الصحابة كتربءهتم من دمائها، حٌب تتسُب مواالهتم ٝبيعان(.

__________ 
 .46، 43( ػ الزيدية ػ أٞبد صبحي ػ 1)
ُي من أف يضعوا الناس أماـ ميزاف العدالة اإل٥بية كائناي من  2) ( ػ كمن الغريب أف ىؤالء بدالي

كاف. ٪بد أهنم بدالن من أف يفعلوا ذلك كيظهركا الواقع ا٤بر كاألليم الذم تزعمو معاكية 
ءىم، فلم ٰبدكا إال أف يتحمل كأتباعو، ٪بدىم يبحثوف عن ٝباعة ػ ٰبملوف عليها أخطا

 كزر كل تلك األعماؿ شخص يهودم ا٠بو عبداهلل بن سباء.

ٍب يقوؿ: إهنا ساءهتم ا٢برب كأرادكا أف ٰبفظوا ألكلئك مكانتهم ُب نفوس ا٤بسلمْب، )) 
فلم ٯبدكا إال أف يتحمل كزر ذلك كلو يهودم أسلم ليكيد لئلسبلـ ((. انتهى كبلـ 

ؤكده كثّب من الباحثْب كا٤بؤرخْب ا٤بنصفْب. يقوؿ الدكتور طو ( كىذا ما ي1الدكتور )
حسْب عن ذلك )) إف ذلك ٓب يكن إال كٮبان، كأف أمر السبائية ليس إال متكلفان منحوالن 

قد اخَبع بآخره، كقد ادخره خصـو الشيعة للشيعة ليدخلوا ُب اصوؿ ىذا ا٤بهذىب عنصران 



 (.2نهم (( )يهوديان إمعانان ُب الكيد ٥بم كالنيل م
 كىنا نضرب مثبلن آخر من صور التشويو الٍب تعرض ٥با تارٱبنا اإلسبلمي:ػ

فمن ا٤بعلـو أننا نعرؼ ما جرل بْب اإلماـ ا٢بسن )ع(، كمعاكية بن أيب سفياف كتدبّب 
 معاكية قتل ا٢بسن )ع( بالسم.

، ككلنا يعرؼ كنعرؼ ٝبيعان حادثة كرببلء األليمة كالٍب ال ٰبتاج اإلنساف إٔب شرح عنها
كيعلم يقينان من ىو يزيد؟ الشاب ا٤بستهَب، ا٤بخمور، الذم ال يعرؼ كال يفقو من اإلسبلـ 

 شيئان صار ُب غفلة من ا٤بسلمْب أمّبان عليهم.
كيستنكر ا٢بسْب )ع( ىذا األمر كيصمد أماـ ىذا الباطل، كٛبر بنا ذكريات كرببلء ا٢بزينة 

الٌلو عليو كآلو كسلم ٲبثل بو ىذا التمثيل، ك٪بد بنات ا٤بفجعة، ك٪بد سبط رسوؿ الٌلو صلى 
 رسوؿ الٌلو سبايا عند )) ابن زيادو، كيزيد((.

 ك٫بن نستنكر ىذا كنستعظمو لو أف ا٤بشركْب فعلوه، كٓب يفعلوه.
__________ 

 .23( ػ الزيدية أٞبد صبحي ص 1)
 بن سباء .كليس ا٤بهم ىل كاف عبداهلل100ػ  98( ػ طو حسْب. علي كبنوه ص 2)

حقيقة أـ كٮبان. كلكن ا٤بؤسف أف بعض ٩بن ينتمي إٔب اإلسبلـ نزؿ بعقلو كتفكّبه إٔب 
درجة أف يقوؿ أف اتباع علي )ع( كمواالتو ليست إال فكرة يهودية، اخَبعها عبداهلل بن 

 سباء !
 ... كعجبا ٥بؤالء إف كانوا يعتقدكف أهنم مسلموف، أف يتجاكزكا القرآف الكرٙب كأحاديث
الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم الدالة داللة الشك كال نزاع فيها على كجوب اتباع 

 كمواالة أىل البيت عليهم السبلـ، كيقولوف ىذا القوؿ السخيف.!

 فما بالنا كقد فعلو بعض ٩بن ينتموف إٔب اإلسبلـ.
كلة تربئة يزيد كارثة كربل ُب تارٱبنا، كاف ٯبب علينا التوقف عندىا، كدراستها بدال من ٧با



 (.1من تبعة ذلك )
كال أحد ٯبهل كقعة ا٢برة الٍب ارتكبها يزيد ُب ا٤بدينة بقيادة مسلم بن عقبة ا٤برم استباح 
فيها نساء كبنات األنصار ٤بدة ثبلثة أياـ كأجرب الناس على بيعة يزيد بالعبودية يتصرؼ 

 (.2فيهم كيفما شاء )
عض ا٤بؤرخْب ٰباكؿ جاىدان تربئة يزيد من تبعة تلك كأماـ ىذه ا٢بقائق التارٱبية ٪بد أف ب

األعماؿ، كيلقي باللـو على أىل ا٤بدينة، كيصفهم بأهنم ارتكبوا جرمان كبّبان، كعليهم يقع 
 (3جزء عظيم من تبعة انتهاؾ حرمة ا٤بدينة )

__________ 
. كأشار ( ػ كمن صور التربير أف بعضهم كجو اللـو إٔب ا٢بسْب )ع( ٣بركجو على يزيد1)

 إٔب أف ا٢بسْب )ع( قتل بسيف جده..!!
( ػ ٰبدثنا التاريخ أف األنصار كانوا يقولوف للمتقدـ للزكاج من بناهتم لعلو أصاهبا شيء 2)

 يـو ا٢برة.
قاؿ ابن كثّب ُب تارٱبو كأكقع ػ أم يزيد ػ من ا٤بفاسد العظيمة ُب ا٤بدينة النبوية ما الٯبد كال 

 يوصف.
أف عدد من قتل من األنصار كا٤بهاجرين كالوجوه ألف كسبعمائة،  كركل ابن قتيبة: ))

 كسائرىم من الناس عشرة آالؼ سول النساء كالصبياف ((.
( ػ أنظر مثبل ما كتبو ٧بمد ا٣بضرم ُب تارٱبو ))تاريخ األمم اإلسبلمية (( فعجبا أف 3)

اضح أف معركة ٪بد أمثاؿ ىؤالء ال يعرفوف ا٢بكم الصحيح على حوادث التاريخ كمن الو 
بدر الٍب ذىب فيها آباء كأجداد يزيد بن معاكية بسيف اإلماـ علي )ع( كاألنصار، ظلت 

ماثلة ُب نفس يزيد، كقد انتقم لنفسو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كعلي، 
بقتلو ا٢بسْب )ع(. كزاد من تشفيو كانتقامو ١بدتو ىند بنت عتبة ػ أف ساؽ بنات رسوؿ 

بايا. كبقي أنصار رسوؿ اهلل كالبد أنو ينتقم منهم، كأف يكمل مشوار كالده معهم. اهلل س
ككاف دكرىم ُب كقعة ا٢برة الٍب انتهك فيها حرماهتم كفجر جيشو بنسائهم كبناهتم، كختم 



 على رقاهبم بالعبودية.
 

 ... ٍب كقف متفاخراو مزىوا بنفسو كىو يردد:
 ليت أشياخي ببدر عرفوا

 لوا فرحاألىلوا كاسته
 لست من خندؼ إف ٓب انتتقم

 قد قتلنا القـر من ساداهتم
 

 فزع ا٣بزرج من كقع األسل
 كلقالوا يا يزيد التشل

 من بِب أٞبد ما كاف فعل
 كعد لنا ميل بدر فاعتدؿ

 
 ... يقوؿ الدكتور طو حسْب:ػ

ة فتفُب ... ))إف أبا سفياف نظر عند فتح مكة فإذا ىو بْب اثنْب إما أف ٲبضي ُب ا٤بقاكم
مكة، كإما أف يصاّب كيدخل فيما دخل فيو الناس، كينتظر لعل ىذا السلطاف السياسي 

الذم انتقل من مكة إٔب ا٤بدينة، كمن قريش إٔب األنصار، أف يعود إٔب قريش ، كإٔب مكة 
مرة أخرل، كألقى الرماد على ىذه النار الٍب كانت متأججة بْب قريش كاألنصار، كأصبح 

ُب ظاىر األمر إخوانان مؤتلفْب ُب الدين، كقد طاؿ انتظار أيب سفياف حٌب قاـ  الناس ٝبيعان 
حفيده يزيد بن معاكية فانتقم من غزكة بدر ُب كقعة ا٢برة، كيزيد صورة صادقة ١بده أيب 

 سفياف ُب السخط على اإلسبلـ كما سنو للناس ((.



. 
لعدالة كا٢برية، قادىا ٧برر كيتسلسل تارٱبنا اإلسبلمي كتظهر لنا صورة رائعة من صور ا

 األمة اإلسبلمية، كقائد ا٤بستضعفْب، إماـ اإلئمة )) زيد بن علي عليو السبلـ ((.
كلكن ىذه ا٢بركة التصحيحية الٍب أيقظت األمة من سباهتا معُب العدالة كا٢برية، كحطمت 

كٓب تدرس القيود كاألغبلؿ الٍب صنعها بنو أمية، ٫بن ٪بد أنو ٓب يتحدث عنها كما ٯبب 
 أىدافها النبيلة، كنتائجها العظيمة

 كمثل أخّب نضربو عن تلك ا٤برحلة ا٤بتقدمة:ػ
فنحن نعرؼ أف الذين ا٬بدعوا بشعارات معاكية رأكا بأـ أعينهم أف ذلك ٓب يكن إال ستاران 

 زائفان، كأف ا٤بلك كا٣بركج على مبادئ ا٢بق كالعدالة ىو ا٤بقصود.
حاقت بكل من خرج على إماـ ا٢بق كانتهك حرمة أىل  كنعرؼ أيضان أف جريرة العدؿ

 البيت )ع( كا٤بؤمنْب من بعده.
كحٌب أكلئك الذين توقفوا عن نصرة اإلماـ علي عليو السبلـ كسعد بن أيب كقاص، 

 كعبداهلل بن عمر، مثبلن.
 فقد بقي سعد على قيد ا٢بياة حٌب تلقى ضركبان من ا٤بهانة كالذلة من معاكية.

عمر أيٍجرب على أف يبايع يزيد بأنو عبده لو يتصرؼ فيو كما يريد كُب شيخوختو  كعبداهلل بن
 أراد ا٢بجاج قتلو، ٍب دس لو السم.

 ككاف ابن عمر يردد كيقوؿ: )) ليتِب قاتلت الفئة الباغية مع علي )ع( ((.
بقية كتابعت جريرة العدؿ كل مرتكيب جرٲبة كرببلء فمات يزيد أسوأ موتو كسلط الٌلو على ال
كفوان كرٲبان ىو )ا٤بختار بن عبيد الثقفي( فلم يدع أحدان شارؾ ُب قتل ا٢بسْب )ع( إال 

 قتلو.
كما زالت ا١برائر تتبلحق حٌب تقوض من كطأهتا ملك بِب أمية، كخرج ٥بم السفاح األكرب 

كأعوانو ُب دكلة بِب العباس، فعموا بنقمتهم األحياء كاألموات كنبشوا القبور، كىدموا 
 دكر.ال



)) كما من عربة أكٔب من ىذه بالتبيْب كا١ببلء لدارس التاريخ، كدارس ا٢بياة، كطالب ا٤بعُب 
 ( ((.1البعيد ُب أطوار ىذا الوجود )

__________ 
 .122( ػ ا٢بسْب أبو الشهداء ))العقاد: 1)

فإذا ما عدلنا إٔب ا١بانب األخر من الدكلة األموية، ٪بد ا٢بديث عن الفتوحات الٍب 
متدت شرقان كغربان، كنسمع بأف معاكية ػ بعدما ارتكب من جرائم القتل ػ يوصف با٢بلم ا
 (، كيوصف نفاقو كخداعو )) بالدىاء ((.1)

فلم ٓب نتحدث عن الفتوحات ُب عهدىم ىل كاف ا٤بقصود منها ا١بباية أـ الدعوة إٔب دين 
 الٌلو!؟.

فرس )) جئنا لنخرجكم من عبادة ألسنا نعلم أف أحد قواد ا٤بسلمْب قاؿ لرستم قائد ال
 العباد، إٔب عبادة رب العباد ((.

كلكن التاريخ ٰبدثنا أف أىإب تلك ا٤بناطق ٓب تتغّب حياهتم، كأف األمويْب ارتكبوا ضدىم 
 أبشع ا١برائم، كأهنم ٓب يدخلوا ُب اإلسبلـ إال عندما كصل إليهم أئمة أىل البيت )ع(.

ػ عن األزمات ا٣بلقية، كاإلقتصادية كاإلجتماعية ُب عصر  ٤باذا ال يتحدث ا٤بؤرخوف ػ مثبلن 
 (؟2بِب أمية أٓب يذكر التاريخ أف القيم األخبلقية ُب ذلك الوقت كانت منتهكة )

 (؟٤3باذا ال نتحدث عن جانب التضليل اإلعبلمي ُب عصر بِب أمية )
الٌلو عليو كآلو ٤باذا ال نتكلم عن جوانب الكبت الٍب تعرض ٥با أنصار رسوؿ الٌلو صلى 

 كسلم من معاكية ك بِب أمية؟
قضايا كأحداث كثّبة طمست كأغضي الطرؼ عنها، ككاف ٯبب التوقف عندىا كدراستها 

 بالشكل الصحيح.
__________ 

( ػ عندما ٠بع ا٢بسن البصرم من يصف معاكية با٢بلم قاؿ: )) كىل أغمد سيفو كُب 1)



 نفسو شيء على أحد!؟ ((.
ؽ ػ مثبلن ػ ٙبكمو ُب عصرىم شريعة الغاب، كيذكر ا٤بؤرخوف أف ا٤برأة كانت ( ػ كاف العرا2)

 تنتهك حرمتها كتصيح فبل ٘بد ا٤بغيث إال إذا كاف ٥با عشّبة.
( ػ استخدـ معاكية كثّبا من القصاصْب لوضع األحاديث ا٤بفَباة. فقد كاف كعب 3)

ا٣باص، كقد استفاد معاكية  األحبار ػ الذم تظاىر باإلسبلـ صفي معاكية، كشبو مستشاره 
 كثّبان من إسرائيلياتو الٍب افَباىا على رسوؿ اإلسبلـ لتخدـ معاكية كسلطتو.

كلكن رغم كل ما حدث كما نقل فإف من استخدـ عقلو، كجرد نفسو من العصبية 
كالنزعات ٯبد زعماء أىل البيت )ع( كمن كاالىم، كانوا صماـ األماف لؤلمة اإلسبلمية 

دة، كسلوكان،. كأهنم كىبوا أنفسهم فداءن لعقيدهتم كصونان ألمتهم كحريتهم. كٯبد فكران، كعقي
ٝبيع أفراد الشعوب اإلسبلمية ٗبختلف طبقاهتم: فقراء كأغنياء، كعلماء ككجهاء، كأفرادان 

كٝباعات، ٯبد أف ىؤالء كانوا معهم، كمتبعْب كىكذا ٪بد أف ٧ببة أىل البيت )ع( 
طمسها أك ٧بوىا. فقد حاكؿ بنو أمية، كبنو العباس بكل  كمواالهتم لن يستطيع أحد

 ثقلهم كجهودىم، فباءكا بالفشل، كبئس ا٤بصّب.
يقوؿ الدكتور سعيد عاشور كىو يتحدث عن ٧بيب أىل البيت )ع(: ))ٕبثت عن مصطلح 
الشيعة كاشتقاؽ اللفظ، فوجدت فبلنان شايع فبلنان أم كااله، كنصره، كأصبح ُب زمرتو إٔب 

كُب لساف العرب البن منظور كاآلٌب: الشيعة أتباع الرجل كأنصاره، كلفظ الشيعة  آخره.
عاـ كٝبعها شيع كأشياع، كغلب ىذا اإلسم على من يتؤب عليان كأىل بيتو رضواف الٌلو 

 عليهم أٝبعْب، كيقاؿ شايعو، أم كااله.
 كسلم كيوالوهنم. قاؿ األزىرم: كالشيعة قـو يهوكف ىول عَبة النيب صلى الٌلو عليو كآلو

 ٍب يضيف الدكتور كيقوؿ:
إذا كاف ىذا ىو تعريف الشيعة فمن من ا٤بسلمْب يرفض أف يكوف شيعيان من يرفض ىذا؟ 

إذا كاف الشيعة قـو يهوكف عَبة النيب كيوالوهنم، من منا يرفض أف ينسب إٔب عَبة النيب 



 يطلب بركتهم؟صلى الٌلو عليو كآلو كسلم؟ من منا يرفض أف يتمسح بأعتاهبم ك 
 كإذا كاف األمر كذلك ما السبب ُب ا٣ببلؼ!؟

إذا كاف بعض السابقْب قد كقعوا ُب خبلفات كعداكات فعلينا ٫بن اآلف بقلوب متفتحة، 
بأعْب بصّبة، بعقوؿ كاعية، علينا أف نتدبر مثل ىذه األمور، علينا أف نتدبر قولو تعأب: 

ٍيعان   كىالىتػىفىرَّقػيٍوا{. }كىاٍعتىًصميٍوا ًٕبىٍبًل الٌلو ٝبًى

٫باكؿ ٝبع الشمل، كتوحيد الصف، فاإلسبلـ إسبلـ كاحد ، اإلسبلـ عقيدة الخبلؼ 
 ( انتهى كبلـ الدكتور.1فيها إطبلقان (( )

كأنت أخي ا٤بسلم مايضّبؾ أف تكوف ٧ببان ألىل بيت رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم 
طهّبان، كجعلهم قرناء الكتاب، كأكجب على كمتبعان ٥بم، كقد طهرىم الٌلو من الرجس ت

العباد ٧ببتهم كمتابعتهم، كجعلهم أماف أىل األرض، كسفينة نوح من اتبعهم ٪با، كمن 
 ٚبلف عنهم غرؽ كىول.

أفبلٯبب أف ندعوا الٌلو سبحانو كتعأب أف يرزقنا حب ٧بمد كآؿ ٧بمد، كأف ٲبيتنا على 
مد كآؿ ٧بمد، كأف يعيننا كيوفقنا للسّب على حب ٧بمد كآؿ ٧بمد، كأف ٰبشرنا ُب زمرة ٧ب

 هنج ٧بمد كآؿ ٧بمد.
كىذه الدركس الٍب بْب يديك ػ عزيزم الطالب ػ تتحدث عن حياة أئمة ا٥بدل كالعدالة من 
أىل البيت )ع( الذين عاشوا ُب عصر الدكلة األموية، ككذلك الدكلة العباسية ُب عصرىا 

 ظلمها كتشريدىا ألىل البيت )ع(، كإف تغّبت األكؿ ػ كالٍب ٓب ٚبتلف عن سابقتها ُب
بعض ا٤بسميات، كاختلفت بعض ا٤بوازين االجتماعية كالفكرية.كصلى الٌلو على سيدنا 

 ٧بمد كآلو كسلم.
 الفصل األكؿ

 أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو السبلـ
 نسبو



عليو كآلو كسلم  ىو علي بن أيب طالب بن عبدا٤بطلب بن ىاشم.. أخو الرسوؿ صلى الٌلو
كابن عمو. كلد ُب جوؼ الكعبة، كأخذه الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم صغّبان من أيب 

 طالب ليخفف عنو أعباء ا٤بعيشة.
 صفتو )ع(

كاف قوم البنية، عريض ا٤بنكبْب، ال يتبْب عضده من ساعده، حسن الوجو، كاضح 
 ن الناس.البشاشة، منحو الٌلو من القوة ماٛبيز بو على غّبه م

اكتملت فيو الصفات ا٣بىلًقية كا٣بيليقية، ككلما نظر اإلنساف إٔب شخصيتو كمثاليتها الفريدة 
 ازداد إعجابا كحبا كاتباعا.

كمهما حاكؿ اإلنساف أف يلم هبا فلن يستطيع ذلك ػ كمن راـ عد الشهب ٓب تتعدد ػ ألف  
 هلل القائل:كلمة )) علي (( ٗبفردىا تصور كٙبكي فضائل الدنيا كلها. ك 

__________ 
 .37ػ  35( ػ الدكتور سعيد عاشور ػ ٧باضرة قيمة ػ ص 1)

 تعداد ٦بد ا٤برء منقصة إذا
 فاقت مزاياه عن التعداد

 
كلذلك لن ٫باكؿ عد تلك الصفات كا٤بزايا ألهنا أكمل كأجل من أف تعد رغم ما حصل 

لو كحدىا )) ما مؤل من طمس لفضلو كمآثره ُب عصر بِب أمية، كمع ذلك ظهر من فضائ
 ا٣بافقْب.. (( .

يقوؿ ضرار بن أمية كىو ٩بن عاش ُب عصر اإلماـ علي )ع( حْب أرغمو معاكية أف يقوؿ 
ُب علي)ع( ما يرل فقاؿ أما كالبد: )) فكاف كاهلل بعيد ا٤بدل، شديد القول، يقوؿ 

وحش من فصبل، كٰبكم عدال، يتفجر العلم من جوانبو، كتنطق ا٢بكمة من نواحيو، يست
الدنيا كزىرهتا، كيأنس بالليل ككحشتو، ككاف غزير الدمعة، طويل الفكرة، يعجبو من اللباس 



ما خشن، كمن الطعاـ ما جشب، ككاف فينا كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه كٯبيبنا إذا سألناه، 
 ك٫بن كاهلل مع تقريبو إيانا كقربو منا، ال نكاد نكلمو ىيبة لو، يعظم أىل الدين، كيقرب

ا٤بساكْب، ال يطمع القوم ُب باطلو، كال ييأس الضعيف من عدلو، فأشهد باهلل لقد رأيتو 
ُب مواقفو ليلة، كقد أرخى الليل سدكلو، كغارت ٪بومو، كقد مثل قائما ُب ٧برابو قابضا 

على ٢بيتو، يتململ ٛبلمل السليم، كيبكي بكاء ا٢بزين، ككأ٘ب أ٠بعو كىو يقوؿ: )) يادنيا 
أيب تعرضت؟ أـ إٕب تشوقت؟ ىيهات ىيهات.. قد أبنتك ثبلثا ال رجعة ٕب غرم غّبم، 

فيك، فعمرؾ قصّب، كعيشك حقّب، كخطرؾ كبّب، آه من قلة الزاد كمن بعد السفر كعظم 
 ( .1ا٤بورد (( )

 حملة من حياتو )ع(
ترىب كنشأ علي )ع( ُب حجر الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم مقتفيان أثره، سالكان 

 جو.منه
شهد كالدة النور ا١بديد فكاف ثالث ثبلثة يدينوف بتوحيد الٌلو: الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو 
كسلم كخدٯبة )رض( كعلي )ع(، تؤب الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم إعداد شخصيتو 

 حٌب صار نسخة ثانية لو فكران، كعقيدة كسلوكان عدا الرسالة كمايتعلق هبا.
__________ 

 .695ج الببلغة: ( ػ هن1)

كقد كصف علي عليو السبلـ حالو مع رسوؿ الٌلو بقولو كىو ٱباطب ا٤بهاجرين كاألنصار 
بعد موت الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) كقد علمتم موضعي من رسوؿ الٌلو صلى 

مِب الٌلو عليو كآلو كسلم بالقرابة القريبة، كا٤بنزلة ا٣بصيصة، كضعِب ُب حجره كأنا كلد، يض
( ، ككاف ٲبضغ الشيء ٍب 1إٔب صدره، كيكنفِب ُب فراشو، كٲبسِب جسده، كيشمِب عرفو )

( ُب فعل. كلقد قرف الٌلو بو صلى الٌلو عليو 2يلقمنيو، كماكجد ٕب كذبة ُب قوؿ كالخطلة )
 ، كآلو كسلم من لدف أف كاف فطيمان أعظم ملك من مبلئكتو، يسلك بو طريق ا٤بكاـر



آب ليلو كهناره، كلقد كنت أتبعو إتباع الفصيل أثػىرى أمِّو، يرفع ٕب ُب كل ك٧باسن أخبلؽ الع
يـو من أخبلقو عىلىمان، كيأمر٘ب باالقتداء بو، كلقد كاف ٯباكر ُب كل سنة ٕبراء، فأراه كاليراه 

غّبم، كٓب ٯبمع بيت كاحد يومئذ ُب اإلسبلـ غّب رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم 
 ثالثهما، أرل نور الوحي كأشم ريح النبوة. كخدٯبة، كأنا

كلقد ٠بعت رنة الشيطاف حْب نزؿ الوحي عليو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم فقلت: يارسوؿ 
 الٌلو ماىذه الرنة؟

فقاؿ: )) ىذا الشيطاف قد أيس من عبادتو إنك تسمع ما أ٠بع كترل ما أرل إال أنك 
 ( .3لست بنيب كلكنك كزير كإنك لعلى خّب (( )

كقف علي )ع( مع الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم منذ بداية الرسالة مؤمنان مناصران لو. 
ك٤باكاف يـو ا٥بجرة قدـ نفسو قربانان كفداء للرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم، كُب أكؿ 

مواجهة بْب ا٤بسلمْب كا٤بشركْب ُب غزكة بدر هتاكل أبطاؿ ا٤بشركْب أماـ سيف علي )ع( 
 ه ستة كثبلثْب قتيبل من سبعْب قتيبل ُب ا٤بعركة.كبلغ قتبل

__________ 
 ( ػ رائحتو الزكية.1)
 ( ػ ا٣بطل: ا٣بطأ.2)
 (.190خطبة رقم ) 470ػ  469( ػ هنج الببلغة 3)

كُب يـو أحد تساقط حاملوا ألوية ا٤بشركْب أماـ ضرباتو، ككقف صامدان ُب اللحظات 
. فقاؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) علي مِب كأنا العصيبة ُب ا٤بعركة يذب عن رسوؿ الٌلو

 منو ((. فقاؿ جربيل: )) كأنا منكما يارسوؿ الٌلو ((.
 فسمع صوت ينادم كيقوؿ: السيف إال ذك الفقار كالفٌب إال علي.

ككاف يـو ا٣بندؽ يومان مشهودان ُب تاريخ اإلسبلـ، فقد قضى علي )ع( على معلم قريش 
كد( كقد قاؿ رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ُب ذلك: )) برز كفارسها )عمرك بن عبد



اإلٲباف كلو للشرؾ كلو ((. كتبع غزكة ا٣بندؽ غزكات كثّبة: كخيرب، كحنْب، كغّبىا، كاف 
اإلماـ علي)ع( ٰبرز فيها النصر لئلسبلـ كلرسوؿ اإلسبلـ ٧بمد صلى الٌلو عليو كآلو 

 كسلم.
كآلو كسلم بربو فقاـ علي )ع( بتكفينو كتغسيلو كالصبلة  التحق الرسوؿ صلى الٌلو عليو

عليو، ٍب توجو لدفن رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ففوجيء باجتماع سقيفة بِب 
ساعدة كتوٕب أبو بكر ا٣ببلفة كبالوصية منو انتقلت إٔب عمر عمر بن ا٣بطاب.. كمن 

مر انتقلت ا٣ببلفة إٔب عثماف بن خبلؿ اجمللس اإلستشارم )) السداسي (( الذم عينو ع
 عفاف.

كبقي اإلماـ عليو السبلـ طيلة تلك الفَبة يرقب أحداث الدكلة اإلسبلمية كما ٛبر بو األمة 
اإلسبلمية من ارتداد بعض األعراب، كالتوسع ُب الفتوحات الٍب اترفت هبا طبقة ٨بصوصة 

القرآف الكرٙب كٓب يكن ُب اجملتمع كُب تلك الظركؼ عكف اإلماـ علي على حفظ كٝبع 
ٗبعزؿ عما ٛبمربو الدكلة اإلسبلمية فكاف دائما يوجو نصائحو كتعاليمو للخلفاء حٌب قاؿ 

 عمر: )) ال أبقا٘ب الٌلو ٤بعضلة ليس ٥با أبو ا٢بسن ((.

( فاعَبضت أمامو عقبات، كمضائق 1كبعد مقتل عثماف اجتمع إليو الناس كطلبوا بيعتو )
كاألىواء فنكث عليو الناكثوف ككقعت معركة ا١بمل، كمن بعدىا  شٌب من اصحاب ا٤بصاّب 

كاف القاسطوف بقيادة معاكية قد استخدموا من قميص عثماف ستارا كغطاء لبغيهم 
كضبل٥بم فوقعت معركة صفْب بْب اإلماـ علي كبْب معاكية، ككاد أف ينتصر اإلماـ )ع( 

احف على أسنة الرماح لتحكيم  على معاكية لوال خدعة التحكيم الٍب رفعوا فيها ا٤بص
كتاب الٌلو على زعمهم، ككاف التحكيم الذم خىدىع فيو عمرك بن العاص أبا موسى 

األشعرم: إذ أعلن أبو موسى خلع اإلماـ علي )ع( من ا٣ببلفة كأعلن عمرك بن العاص 
تثبيت معاكية، كعندىا كاف دكر ا٣بوارج ))ا٤بارقْب (( فخرجوا على اإلماـ علي )ع( 

 عت معركة النهركاف.ككق



كبينما اإلماـ علي )ع( مشغوؿ بتدبّب شئوف الدكلة اإلسبلمية كاف يدكر ُب ا٣بفاء تدبّب 
لئيم من أجل أغتياؿ أمّب ا٤بؤمنْب )ع( كقد قاـ با٤بهمة أشقى األشقياء )) عبدالرٞبن بن 

 ىػ( كاإلماـ علي )ع( خارج40ملجم (( ففي ليلة التاسع عشر من شهر رمضاف سنة )
ألداء صبلة الفجر أىول عليو اللعْب بسيفو كضربو على ىامتو كمكث بعدىا اإلماـ إٔب 

ا٢بادم كالعشرين. ٍب ارٙبل إٔب ربو شهيدا كرٲبا. إٔب جوار حبيبو ٧بمد صلى الٌلو عليو كآلو 
 كسلم.

 فضائلو عليو السبلـ
حظي بو علي )ع(  ٓب ٰبظ أحد من ا٤بسلمْب بعد رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ما

من الفضائل كالثناء كاإلجبلؿ من ابتداء الرسالة اإلسبلمية، فقد حث الرسوؿ صلى الٌلو 
عليو كآلو كسلم األمة اإلسبلمية ال على تقديره كاحَبامو فحسب كإ٭با على اتباعو كمواالتو 

 كالتزاـ هنجو كسبيلو.
__________ 

كىو نفس اليـو الذم بويع فيو 35سنة من ذم ا٢بجة 18( ػ كانت بيعتو )) ع (( ُب 1)
 ىػ(.10يـو الغدير سنة )

كقد حفل القرآف الكرٙب كالسنة النبوية بكثّب من أك٠بة التقدير كضعت على صدر اإلماـ 
علي )ع( تارة بصورة الثناء كالتقدير كتارة بشكل أحكاـ كأكامر تلـز ا٤بسلمْب ٗبواالتو 

كحسبك أنو ال توجد آية ُب القرآف ذكر فيها كاتباعو، كفضائلو )ع( ال تعد كال ٙبصى 
 ا٤بؤمنوف إال كاإلماـ علي )ع( على رأسها، كنذكر ىنا بعضان من فضائلو:

ػ قاؿ تعأب: }أىجىعىٍلتيٍم ًسقىايىةى ا٢بٍىاجِّ كىًعمىارىةى اٍلمىٍسًجد ا٢بٍىرىاـً كىمىٍن آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍو ـ  1
ًبٍيلً  الٌلو الى يىٍستػىويكفى ًعندى الٌلو كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلظَّاًلًمٍْبى{]التوبة:  اآلًخًر كىجىاىىدى ُبٍ سى

19.] 
نزلت ىذه اآلية ُب علي )ع( عندما تفاخر طلحة بن شيبة، كالعباس بن عبد ا٤بطلب، إذ 



ب قاؿ طلحة: أنا أكٔب الناس بالبيت ألف ا٤بفتاح بيدم. كقاؿ العباس: أنا أكٔب، أنا صاح
 السقاية كالقائم عليها.

 فمر هبما علي )ع( كسأ٥بما مب تفتخراف؟ فذكرا لو ما قاال.
 فقاؿ علي )ع(: أنا أكتيت منذ صغرم مآب تؤتيا.

 فقاال: كما ذاؾ؟ قاؿ )ع(: لقد صليت قبل الناس كأنا صاحب ا١بهاد.
 (.1فأنزؿ الٌلو ىذه اآلية ا٤بذكورة ُب الثناء على ما افتخر بو علي )ع( )

ػ آية التطهّب: }ًإ٭بَّىا يػيريٍيدي الٌلو لًييٍذًىبى عىنكيمي الرٍِّجسى أىىىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّرىكيٍم  2
 [.33تىٍطًهٍّبان{]األحزاب: 

فقد ٝبع رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم عليا كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب ٙبت ثوب 
 (.2نهم الرجس كطهرىم تطهّبا (( )كقاؿ: )) اللهم ىؤالء أىل بيٍب كخاصٍب، فأذىب ع

{]الشورل:  3  [.30ػ آية ا٤بودة: }قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجران ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ُبٍ اٍلقيٍرىبى
__________ 

، 182، أسباب النزكؿ للواحدم: 59/ 10( ػ أنظر تفسّب الطربم عن أنس: 1)
، 221/ 2، ا٣بازف ُب تفسّبه: 422/ 4ه: ، الرازم ُب تفسّب 91/ 8القرطيب ُب تفسّبه: 

 كغّبىم. 218/ 3الدر ا٤بنثور للسيوطي: 
 .86/ 1( ػ انظر مصادر ا٢بديث ُب الشاُب: 2)

٤با نزلت ىذه اآلية قالوا يا رسوؿ الٌلو من قرابتك ىؤالء الذين كجبت علينا مودهتم؟ قاؿ 
 (.1)صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) علي كفاطمة كابناٮبا (( 

ػ آية ا٤بباىلة: }فىمىٍن حاجىكى ًفٍيًو ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىؾى ًمنى اٍلًعٍلًم فػىقيٍل تػىعىالىٍوا نىدٍعي أىبٍػنىآءىنىا  4
كىأىبٍػنىآءىكيٍم كىًنسىآءىنىا كىًنسىآءىكيٍم كىأىنٍػفيسىنىا كىأىنٍػفيسىكيٍم ٍبيَّ نػىٍبتىًهلي فػىنىٍجعىلي لىعنىةى الٌلو عىلىى 

اًذًبٍْبى   [.61{]آؿ عمراف: اٍلكى
أٝبع ا٤بفسركف على أف النيب صلى الٌلو عليو كآلو كسلم عندما أراد مباىلة نصارل ٪براف 



دعا عليا كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب عليهم السبلـ للمباىلة، كذكركا بأف ا٤براد بنسائنا 
 (.2)فاطمة( كأبنائنا )ا٢بسن كا٢بسْب( كأنفسنا )اإلماـ علي عليو السبلـ( )

ن السنة الشيء الكثّب كمنها قولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم ػ كم 5
 (.3كعلي باهبا (( )

كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) علي مع القرآف كالقرآف مع علي ال يفَبقاف حٌب يردا 
 (.4عليَّ ا٢بوض (( )

الفجرة، منصور من نصره،  كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) علي إماـ الربرة، قاتل
 (.٨5بذكؿ من خذلو (( )
__________ 

( ػ أخرجو ابن ا٤بغازٕب ُب ا٤بناقب كالز٨بشرم ُب الكشاؼ، كالرازم ُب تفسّبه، ك٧بب 1)
. كابن حجر ُب الصواعق 129/ 6الدين الطربم ُب ذخائر العقىب، كأخرج ٫بوه البخارم: 

 كبّب كغّبىم.، كالطربا٘ب ُب ال11الفصل األكؿ من الباب 
، ا٢باكم ُب 47، الواحدم أسباب النزكؿ: 38/ 2( ػ السيوطي ُب الدر ا٤بنثور: 2)

 .85/ 8، الرازم ُب تفسّبه: 150/ 3ا٤بستدرؾ: 
، ابن كثّب 22/ 4، ابن األثّب ُب أسد الغابة:  66ػ  65/ 11( ػ الطربا٘ب ُب الكبّب: 3)

 .182ػ  177دية: ، كانظر الركضة الن7/396ُب البداية كالنهاية: 
 124: 9( ػ الصواعق البن حجر باب 4)
 ، نقلو عن أٞبد.125/ 29( ػ الصواعق باب 5)

كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم يـو خيرب: )) ألعطْب الراية غدان رجبلن ٰبب الٌلو كرسولو، 
 (.1كٰبب الٌلو كرسولو كرار غّب فرار يفتح الٌلو على يديو (( )

 (.2يو كآلو كسلم لعلي ُب غزكة أحد: )) علي مِب كأنا منو (( )كقولو صلى الٌلو عل
 (.3كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم لو ُب ا٤بؤاخاة: )) أنت أخي ُب الدنيا كاآلخرة (( )



كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ُب حديث الطّب: )) اللهم أتِب بأحب خلقك إليك (( 
(4.) 

ى الٌلو عليو كآلو كسلم لعلي: )) ال ٰببك إال مؤمن كال فكاف اإلماـ عليا )ع(. كقولو صل
 (.5يبغضك إالمنافق (( )

كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) يا علي تقاتل على تأكيل القرآف كما قاتلت على 
 (.6تنزيلو (( )

كىذا غيض من فيض من النصوص اإلسبلمية كاجملمع على صحتها ُب فضائل اإلماـ علي 
 (.7)عليو السبلـ 
 أمّب للمؤمنْب

اةى كىىيمٍ   }ًإ٭بَّىا كىلًيُّكيمي الٌلو كىرىسيٍولىوي كىالًَّذٍينى آمىنيوا الًَّذٍينى ييًقٍيميوفى الصَّبلىةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكى
 [.55رىاًكعيوفى{]ا٤بائدة: 

__________ 
 .67، األمإب: 22/ 5( ػ انظر البخارم: 1)
 .، أنوار اليقْب 197/ 2( ػ الطربم: 2)
 .14/ 3، كا٢باكم: 69( ػ أنوار اليقْب. كتاب االعدؿ كالتوحيد لئلماـ ا٥بادم )ع(: 3)
 .144ػ  140( ػ الركضة نقبل عن احملب الطربم، كالَبمذم، كابن ا٤بغازٕب كغّبىم: 4)
. كركل ٫بوه 177ػ  171( ػ الركضة الندية نقبل عن مسلم، كأٞبد ُب ا٤بناقب كغّبىم: 5)

 .74ػ  49: اإلماـ أبو طالب
 .123/ 9( ػ ابن حجر ُب الصواعق باب 6)
( ػ ٤بزيد من ا٤بعرفة انظر: الشاُب لئلماـ عبداهلل بن ٞبزة، أنوار اليقْب لئلماـ ا٢بسن بن 7)

بدر الدين، لوامع األنوار للعبلمة ٦بد الدين ا٤بؤيدم، الركضة الندية شرح التحفة العلوية 
صية لئلماـ زيد عليو السبلـ ٙبقيق األستاذ ٧بمد ٰبٓب حملمد بن إ٠باعيل األمّب، تثبيت الو 



سآب، ا٤براجعات عبدا٢بسْب شرؼ الدين، فضائل ا٣بمسة من الصحاح الستة مرتضى 
 ا٢بسيِب كغّبىا.

إف عليا )ع( بَببيتو النبوية، كإٲبانو الصادؽ كشخصيتو الفذة، كمؤىبلتو الفريده، كمواقفو 
اريخ األمة اإلسبلمية، كل ىذه كغّبىا من األمور الشجاعة، كتضحياتو الٍب صدر هبا ت

 جعلت اإلماـ عليا )ع( ا٤بؤىل الوحيد لوصاية رسوؿ رب العا٤بْب، كخبلفة كإمرة ا٤بؤمنْب.
كقد انطول القرآف الكرٙب كالسنة النبوية على كثّب من النصوص كالركايات تنطق كلها 

ؿ رب العا٤بْب، كتوجب سلوؾ سبيلو بتنصيب علي عليو السبلـ أمّبا للمؤمنْب ككصيان لرسو 
 كخطو، كمن تلك النصوص ما يلي:

 [214ػ ٤با نزؿ قولو تعأب: }كىأىٍنًذٍر عىًشيػٍرىتىكى األىقٍػرىًبٍْبى{]الشعراء:  1
ٝبع رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم بِب عبدا٤بطلب كأطعمهم كأنذرىم كقاؿ: )) يا 

م من الٌلو عز كجل كالبشّب ٗبا ٓب ٯبيء بو أحد، جئتكم بِب عبد ا٤بطلب إ٘ب أنا النذير إليك
بالدنيا كاآلخرة، فأسلموا كأطيعو٘ب هتتدكا كمن يؤاخيِب كيؤازر٘ب كيكوف كليي ككصيي بعدم 

، كأعاد ذلك ثبلثا كل ذلك يسكت  كخليفٍب ُب أىلي كيقضي ديِب (( فأسكت القـو
م: أنت. فقاـ القـو كىم يقولوف أليب القـو كيقوؿ علي أنا. فقاؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسل

 (.1طالب: )) أطع إبنك فقد أمر عليك (( )
اةى كىىيٍم  ( 2رىاًكعيوفى )}ًإ٭بَّىا كىلًيُّكيمي الٌلو كىرىسيولىوي كىالًَّذٍينى آمىنيوا الًَّذٍينى ييًقٍيميوفى الصَّبلىةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكى

 [.55{]ا٤بائدة: 
__________ 

 .63/ 2، الطربم: 110ػ  106/ 1ُب: ( ػ انظر الشا1)
، جامع 106ػ  104/ 3، الدر ا٤بنثور: 258( ػ ٤بزيد من ا٤بعرفة انظر تفسّب ا٢بربم: 2)

. كغّبىم. ككردت اآلية بضمّب ا١بمع من باب إطبلؽ العاـ على 288ػ  287/ 4البياف: 



{ كا٤براد بلفظ الناس ا٣باص كىو كثّب ُب القرآف منو قولو تعأب: }الًَّذٍينى قىاؿى ٥بىيمي  النَّاسي
 رجل كاحد ىو نعيم بن مسعود.

قاؿ ا٤بفسركف أهنا نزلت ُب اإلماـ علي )ع( كاآلية صرٰبة ككاضحة ُب تولية اإلماـ علي بن 
 أيب طالب )ع( إمرة ا٤بؤمنْب، كتؤكد كجوب اإللتزاـ بو إمامان كقائدا لؤلمة اإلسبلمية.

بينما عبداهلل بن عباس رضي الٌلو عنو جالس على  ففي تفسّب الثعليب عن ابن عباس قاؿ:
شفّب زمـز يقوؿ: قاؿ رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم إذ أقبل رجل معتم بعمامة 

فجعل ابن عباس ال يقوؿ قاؿ رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم إال كقاؿ الرجل قاؿ 
س سألتك باهلل من أنت؟ قاؿ: رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم. فقاؿ ابن عبا

فكشف العمامة عن كجهو كقاؿ: يا أيها الناس من عرفِب فقد عرفِب كمن ٓب يعرفِب فأنا 
جندب بن جناده البدرم أبو ذر الغفارم ٠بعت رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم 

اتل الكفرة، هباتْب كإال فصمتا، كرأيتو هباتْب كإال فعميتا يقوؿ: )) علي قائد الربرة، كق
منصور من نصره، ٨بذكؿ من خذلو، أما أ٘ب صليت مع رسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم 

يوما صبلة الظهر فسأؿ سائل ُب ا٤بسجد فلم يعطو أحد فرفع السائل يده إٔب السماء 
كقاؿ: اللهم اشهد أ٘ب سألت ُب مسجد رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم فلم يعطِب 

اف علي راكعا، فأكمى إليو ٖبنصره اليمُب ككاف يتختم فيها فأقبل السائل أحد شيئا. كك
فأخذ ا٣باًب من خنصره كذلك بعْب النيب صلى الٌلو عليو كآلو كسلم فلما فرغ من صبلتو 

رفع رأسو إٔب السماء كقاؿ: اللهم إف موسى سألك فقاؿ: رب اشرح ٕب صدرم، كيسر ٕب 
قوٕب، كاجعل ٕب كزيرا من أىلي، ىاركف أخي، اشدد  أمرم كاحلل عقدة من لسا٘ب، يفقهوا

بو أزرم، كأشركو ُب أمرم. فأنزلت عليو قرآنا ناطقا: سنشد عضدؾ بأخيك ك٪بعل لكما 
سلطانا فبل يصلوف إليكما. اللهم كأنا ٧بمد نبيك كصفيك، اللهم فاشرح ٕب صدرم، 

اؿ أبو ذر فما استتم كيسر ٕب أمرم، كاجعل ٕب كزيرا من أىلي، عليا اشدد بو ظهرم. ق



رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم الكلمة حٌب نزؿ عليو جربيل من عند الٌلو فقاؿ يا 
 ٧بمد اقرأ. قاؿ:

 كما أقرأ؟ قاؿ: اقرأ }ًإ٭بَّىا كىلًيُّكيمي الٌلو كىرىسيوليوي كىالًَّذٍينى آمىنيوا الًَّذٍينى ييًقٍيميوفى الصَّبلىةى كىيػيٍؤتيوفى 
اةى   (.1كىىيٍم رىاًكعيوفى{ (( ) الزَّكى

ػ ُب الثامن عشر من ذم ا٢بجة من السنة العاشرة بعد أف أكمل ا٤بسلموف مع رسو٥بم  3
تعاليم ا٢بج كعددىم يربو على ا٤بائة ألف مسلم، كبينما ىم ُب مفَبؽ الطرؽ ُب مكاف 

ْب يسمى )غدير خم( إذا بالنداء اإل٥بي العاـ، كا٢بكم السماكم يصدر من رب العا٤ب
ا بًلٍَّغتى رًسىالىتىوي{]آؿ عمراف:  ٍ تػىٍفعىٍل فىمى ا الرَّسيوؿي بًلٍِّغ مىا أينزًؿى إًلىٍيكى ًمن ربِّكى ًكإف ٓبى }يىآأىيػُّهى

67.] 
__________ 

 ، أنوار اليقْب.122/ 1( ػ انظر الشاُب: 1)

يب فنادل صلى الٌلو عليو كآلو كسلم بالناس كٝبعهم ٙبت شجرتْب فأخذ بيد علي بن أ
طالب )ع( فقاؿ: )) ألست أكٔب با٤بؤمنْب من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسوؿ الٌلو. قاؿ: 

ألست أكٔب بكل مؤمن من نفسو؟ قالوا: بلى. قاؿ: ىذا مؤب من أنا مواله، اللهم كاؿ من 
(. كبعدىا تسابق 1كااله، كعاد من عاداه، كانصر من نصره، كاخذؿ من خذلو (( )

بإمرة ا٤بؤمنْب حٌب قاؿ عمر: ىنيئا لك يا ابن أيب طالب أصبحت ا٤بسلموف لتهنئة علي 
مؤب كل مؤمن كمؤمنة. كٓب يتفرؽ ا٤بسلموف حٌب نزؿ قولو تعأب: }اليػيٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم 

 [.3ًديٍػنىكيٍم كىأىٍٛبىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًٍب كىرىًضٍيتي لىكيمي اإًلٍسبلىـى ًديٍنان{ ]ا٤بائدة: 
لكثّب من األدلة على تولية أمّب ا٤بؤمنْب إمرة ا٤بؤمنْب ال يسع ا٤بقاـ لذكرىا كإ٭با ػ كىناؾ ا 4

 (.2[ )11ػ  10نذكر منها قولو تعأب: }كىالسَّابًقيٍوفى السَّابًقيٍوفى أيٍكلىًئكى اٍلمىقىرَّبػيٍوفى{]الواقعة: 
__________ 

بلي ُب األٕباث . كطرؽ ىذا ا٢بديث كثّبة جدا. قاؿ ا٤بق110/ 1( ػ الشاُب: 1)



. عزاه السيوطي ُب ا١بامع الكبّب إٔب أٞبد كا٢باكم كابن أيب شيبة كالطربا٘ب 244ا٤بسددة: 
كابن ماجة كالَبمذم كالنسأئي كابن أيب عاصم كالشّبازم كابو نعيم، كابن قانع كابن عقدة 

ُب الدنيا كابن حباف كا٣بطيب ٍب قاؿ ا٤بقبلي: )) نعم فإف كاف مثل ىذا معلوما كإال فما 
معلـو ((. كىذا اليـو من أىم كأكرب كاعياد ا٤بسلمْب ػ بل أنو عيد اهلل اآلكرب كما ركل 

ذلك ا٤برشد باهلل عليو السبلـ ػ كٰبتفل ا٤بسلموف ُب ٝبيع األقطار اإلسبلمية كل عاـ هبذا 
ُن  للمؤمنْب  اليـو العظيم إحتفاء هبذه ا٤بناسبة الٍب اكتمل فيها الدين بتولية علي )ع( أمّبان

 تأسيا كاقتداء بفعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
( أهنا نزلت ُب علي )ع(، انظر 928( ػ ركل ا٢باكم ا٢بسكا٘ب ُب شواىد التنزيل رقم )2)

 .35تثبيت الوصية ٤بعرفة ذلك: 

فقد ركل الطربا٘ب عن ابن عباس مرفوعا قاؿ: )) السبق ثبلثة: فالسابق إٔب موسى يوشع 
وف، كالسابق إٔب عيسى صاحب ياسْب، كالسابق إٔب ٧بمد علي بن أيب طالب (( بن ن

(1.) 
ًبٍيًلي أىٍدعيو ًإٔبى الٌلو عىلىى ًبًصيػٍرىةو أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىًِب كىسيٍبحىافى الٌلو كىمىا  ًذًه سى كقولو تعأب: }قيٍل ىى

 [.108أىنىا ًمنى اٍلميٍشرًًكٍْبى{]يوسف: 
 تثبيت الوصية: )) ككاف رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم قاؿ اإلماـ زيد )ع( ُب

( ككاف الداعي من بعده علي عليو 2الداعي على بصّبة، ككاف أكؿ من اتبعو عليان )ع( )
السبلـ على بصّبة ألنو أكؿ من اتبعو، كأكٔب أف يكوف كصيو، كال ينبغي أف يكوف الداعي 

ا جاء بو كىل أحد من الناس يزعم أنو يعلم علم من بعده على بصّبة إال من يعلم ٝبيع م
 رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم إال علي عليو السبلـ ((.

 [.7كقولو تعأب: }ًإ٭بَّىا أىٍنتى ميٍنًذره كىًلكيلِّ قػىٍوـو ىىادو{]الرعد: 
أنت ك٤با نزلت ىذه اآلية أكمى رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم إٔب علي فقاؿ: )) 

 (.3ا٥بادم يا علي، بك يهتدم ا٤بهتدكف من بعدم (( )



__________ 
(، كا٢باكم ا٢بسكا٘ب رقم 1152رقم ) 93/ 11( ػ أخرجو الطربا٘ب ُب الكبّب: 1)
(. انظر تثبيت الوصية لئلماـ زيد ٙبقيق ٧بمد ٰبٓب 365(، كابن ا٤بغازٕب رقم )925)

 ػ خ .40، أنوار اليقْب: 36ػ  35سآب: 
عن علي )ع( قاؿ: )) بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يـو اإلثنْب ( ػ 2)

/ 3( كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ: 446رقم ) 1كأسلمت يـو الثبلثاء (( أخرجو أبو يعلى: 
، كُب أنوار اليقْب عن سلماف 37. انظر مصادر ا٢بديث ُب تثبيت الوصية: 112

اهلل عليو كآلو كسلم: )) أكؿ الناس كركدا  الفارسي رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى
 على ا٢بوض أك٥بم إسبلما علي بن أيب طالب ((.

، انظر مصادر ا٢بديث ُب تثبيت 129/ 3، كا٢باكم: 126/ 1( ػ أخرجو أٞبد: 3)
 .40الوصية: 

كمنها قولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ٤با استخلف عليا عليو السبلـ على ا٤بدينة ُب غزكة 
 (.1)) أفبل ترضى أف تكوف مِب ٗبنزلة ىاركف من موسى إال أنو ال نيب بعدم (( )تبوؾ: 

كُب ىذا ا٢بديث جعلو رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم منو ٗبنزلة ىاركف من موسى 
كأثبت لو ٝبيع منازؿ ىاركف من موسى إال النبوة، كىاركف ىو خليفة موسى بشهادة القرآف 

ى قبل ىاركف ٣بلفو ىاركف بعد موتو كما خلفو ُب حياتو ػ }كىقىاؿى الكرٙب ػ كلو مات موس
 [.142ميٍوسىى ألىًخٍيًو ىىاريٍكفى اٍخليٍفًِب ُبٍ قػىٍوًمي كىأىٍصًلٍح{]األعراؼ: 

كاألدلة كالشواىد كثّبة على الوصية ألمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ كاستحقاقو اإلمامة تطلب 
 (.2من الكتب الكبّبة )

 سّبتوقبسات من 
 عبادتو )ع(:

 



إذا كاف الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم خبلصة اإلعداد اإل٥بي فإنو)ع( كاف خبلصة 
إعداد الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم فكانت عبلقتو باهلل تعأب كما عرب عنها بنفسو 

عرفة حيث قاؿ: )) كاهلل لو كشف ٕب الغطاء ما ازددت يقينا (( أم أنو كصل النهاية ُب م
 الٌلو سبحانو كتعأب.

لقد ٠با علي )ع( بعبادتو ٠بوا فريدا يندر أف يصل إليو أحد فكاف يقوؿ: )) إ٥بي ما 
عبدتك خوفا من عقابك، كال طمعا ُب ثوابك، كلكن كجدتك أىبل للعبادة فعبدتك (( 

(3) 
دك الٌلو رغبو كقد قسم أمّب ا٤بؤمنْب )ع( عبادة العباد إٔب ثبلثة أنواع فقاؿ: )) إف قوما عب

فتلك عبادة التجار، كإف قوما عبدك الٌلو رىبة فتلك عبادة العبيد كأف قوما عبدكا الٌلو شكرا 
 ( .4فتلك عبادة األحرار (( )

__________ 
 .128ػ  124/ 1، انظر الشاُب: 277/ 2، الكامل: 24/ 5( ػ البخارم: 1)
 ( ػ راجع ا٤بصادر الٍب سبق ذكرىا.2)
 غة( ػ هنج الببل3)
 .730( ػ هنج الببلغة: 4)

يقوؿ مطرؼ بن عبداهلل: )) صليت أنا كعمراف بن حصْب خلف علي بن أيب طالب )ع( 
فلما أنصرفنا أخذ عمراف بن حصْب بيدم فقاؿ: لقد صلى صبلة ٧بمد صلى الٌلو عليو 

 كآلو كسلم كلقد ذىكَّر٘ب صبلة ٧بمد صلى الٌلو عليو كآلو كسلم.
 ٭بوذج من عبادتو )ع(

اؿ أبو الدرداء شهدت علي بن أيب طالب عليو السبلـ كقد اعتزؿ عن مواليو، كاختفى ق
( النخل فافتقدتو، كبعد عن مكانو فقلت ٢بق ٗبنزلو، فإذا ٩1بن يليو، كاستَب ٗبغيبلت)

بصوت حزين كنغم شجي كىو يقوؿ: )) إ٥بي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها 



ا بكرمك، إ٥بي إف طاؿ ُب عصيانك عمرم، بنعمتك، ككم من جريرة تكرمت عن كشفه
 كعظم ُب الصحف ذنيب، فما أنا مؤمل غّب غفرانك، كال أنا براج غّب رضوانك.

قاؿ أبو الدرداء: )) فشغلِب الصوت، كاقتفيت األثر، فإذا ىو علي بن أيب طالب بعينو، 
الدعاء فاستَبت لو كأٟبلت ا٢بركة، فركع ركعات ُب جوؼ الليل الغامر، ٍب فرغ إٔب 

كالبكاء، كالبث كالشكول، فكاف ٩با ناجى بو الٌلو تعأب أنو قاؿ: )) إ٥بي أفكرُب عفوؾ 
 فتهوف علي خطيئئٍب، ٍب أذكر العظيم من أخذؾ فتعظم علي بليٍب ((.

ٍب قاؿ: )) آه إف أنا قرأت ُب الصحف سيئة أنا ناسيها، كانت ٧بصيها، فتقوؿ: خذكه، 
 تو، كال تنفعو قبيلتو، كال يرٞبو ا٤بؤل إذا أذف فيو بالنداء ((.فيالو من مأخوذ ال تنجيو عشّب 

ٍب قاؿ: )) آه من نار تنضج األكباد كالكلى، آه من نار نزاعة للشول، آه من ٥ببات لظى 
.)) 

 قاؿ أبو الدرداء: )) ٍب أمعن ُب البكاء فلم أ٠بع لو حسا كال حركة ((.
الفجر، فأتيتو فإذا ىو كا٣بشبة ا٤بلقاة.  فقلت: غلبو النـو بطوؿ السهر. كأكقظو لصبلة

 فحركتو فلم يتحرؾ، كزكيتو فلم ينزك.
فقلت: )) إنا هلل كإنا إليو راجعوف، مات كاهلل علي بن أيب طالب، فأتيت منزلو مبادرا أنعاه 

 إليهم ((.
 فقالت فاطمة)ع(: )) يا أبا الدراداء ما كاف من شأنو كمن قصتو؟. فأخربهتا ا٣برب.

__________ 
 ( ػ ا٤بغيبلت: النخل الوارؼ الظبلؿ.1)

فقالت: )) ىي كاهلل ػ يا أبا الدرداء ػ الغشية الٍب تأخذه من خشية الٌلو ((. ٍب أتوه ٗباء 
 فنضحوه على كجهو فأفاؽ كنظر إٔب كأنا أبكي.

 فقاؿ )ع(: )) مم بكاؤؾ يا أبا الدرداء؟ ((.
 فقلت: )) ٩با أراه تنزلو بنفسك ((.



يا أبا الدرداء فكيف لو رأيتِب كقد دعي يب إٔب ا٢بساب، كأيقن أىل ا١برائم فقاؿ: )) 
بالعذاب، كاحتوشتِب مبلئكة غبلظ، كزبانية فظاظ، فوقفت بْب يدم ا٤بلك ا١ببار قد 
أسلمِب األحباء، كرفضِب أىل الدنيا، لكنت أشد رٞبة ٕب بْب يدم من ال ٚبفى عليو 

 خافية ((.
هلل ما رأيت ذلك ألحد من أصحاب رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو قاؿ أبو الدرداء: )) فوا

 ( .1كآلو كسلم )
 شجاعتو )ع(

 )ال سيف إال ذك الفقار كال فٌب إال علي(
ىتافات ا٤ببلئكة ترددت ُب السماء هتتف باسم علي كٛبدح شجاعتو كفدائيتو كذلك ألف 

ؾ فحسب، بل كانت شجاعتو ٓب تكن من النوع الذم تطيح برؤكس ا٤بشركْب ُب ا٤بعار 
شجاعة كقوة اقتلعت أركاف الباطل إينما كجد كمهما قول ككثر، كأرست دعائم ا٢بق بقوة 

كثبات أبتا التفاكض كالعدكؿ عن ا٢بق مهما كلف ذلك من تضحيات، كلذلك ٫بن ال 
نستطيع أف نصف شجاعتو ا١بهادية الٍب سطر هبا تاريخ اإلسبلـ كلن يتحدث التاريخ عن 

 دث عن بطولة كشجاعة علي عليو السبلـ.بطل مثلما ٙب
كال نستطيع أف نصف تلك الفضائل الٍب مزج هبا شجاعتو كخلط بعضها ببعض، 
 فانصهرت كلها كمثلت شخصيتو )ع( كغدت كل فضيلة فيو مدرسة قائمة بذاهتا.

يقوؿ العقاد: )) إف شجاعتو من الشجاعات النادرة الٍب شرؼ هبا من يصيب هبا كمن 
 يدىا تشريفا أهنا:يصاب، كيز 

ازدانت بأٝبل الصفات الٍب تزين شجاعة الشجعاف، فبل يعرؼ الناس حلية للشجاعة 
أٝبل من تلك الصفات الٍب طبع علي عليها بغّب كلفة كال ٦باىدة رأم، كىي النزكع عن 
البغي، كا٤بركءة مع ا٣بصم قويا أك ضعيفا على السواء، كسبلمة الصدر من الضغن، على 

 الفراغ من القتاؿ ((. العدك بعد



__________ 
 .38، 35( ػ أمّب ا٤بؤمنْب ػ أضواء اسبلمية: 1)

كلعل العقاد يشّب إٔب ذلك التعامل الذم تعامل بو علي )ع( مع أعداء اإلسبلـ أثناء 
ا٤بعارؾ من رفعة ككـر حٌب ارتسمت عبلمات الصفح كالعفو على تلك القوة الٍب تراجع 

 أمامها كل بطل.
ة أحد سقط حامل لواء قريش )) طلحة بن أيب طلحة (( بعدما ضربو )ع( ففي معرك

كذىب لئلجهاز عليو. فكشف عن عورتو كسأؿ اإلماـ )ع( عاطفة الرحم فَبكو علي )ع( 
 كانصرؼ.

كُب معركة ا٣بندؽ عندما ضرب عمرك بن عبد كد كىول على األرض.. ذىب )ع( 
 لئلجهاز عليو، )) فتفلو عمرك ((.

لي )ع( حٌب ىدأ. ٍب ذىب ليجهز عليو. فسئل عن ذلك؟ فقاؿ: )) أردت فأعرض عنو ع
 أف يكوف قتلو هلل ((. كٓب يسلب عمران آلة حربو بل تركو كانصرؼ.

ك٭بوذج آخر ضربة اإلماـ علي )ع( ُب معركة صفْب فقد قطع عنو جيش معاكية ا٤باء 
عنهم ا٤باء ليموتوا  كاستطاع علي )ع( أف يسيطر على ا٤باء، فقاؿ لو أصحابو: )) اقطع

 عطشا مثلما فعلوا ((.
فقاؿ )ع(: )) خذكا من ا٤باء حاجتكم كارجعوا إٔب معسكركم، فإف الٌلو قد نصركم عليهم 
ببغيهم كظلمهم. كُب نفس ا٤بعركة ظفر علي )ع( بعمرك بن العاص كأسقطو من على فرسو 

 كأراد قتلو. فكشف عمرك عن سوءتو.
رفتو بدكر عمرك بن العاص ُب جيش معاكية. كقد قاؿ أبو فأعرض عنو )ع( كتركو رغم مع

 فراس ا٢بمدا٘ب ُب ذلك:
 ال خّب ُب رد الردل ٗبذلة ... كما ردىا يوما بسؤتو عمرك

إف الشجاعة ٗبواصفاهتا ٓب ٛبنح إال لعلي عليو السبلـ كٓب تعط لغّب علي )ع( كسّبتو )ع( 



 زاخرة بأمثلة متعددة من تلك ا٤بواقف النبيلة.
 زىد كا١بود ُب حياتو )ع(ال

قاؿ الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ٨باطبا عليا )ع(: )) إف الٌلو قد زينك بزينة ٓب يزين 
العباد بزينة أحب منها: ىي زينة األبرار عند الٌلو: الزىد ُب الدنيا فجعلك ال ترزأ ػ تصيب ػ 

علك ترضى هبم أتباعا من الدنيا كال ترزأ الدنيا منك شيئا، ككىبك حب ا٤بساكْب فج
 ( .1كيرضوف بك إماما (( )

__________ 
 .188( ػ اإلماـ علي منتهى الكماؿ البشرم: 1)

كقد زينو الٌلو بتلك الزينو كما أخرب عن ذلك الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم فلم تكن 
ؿ ألصحابو: الدنيا عند علي )ع( تساكم شيئا، كٓب تغره مطامعها كزخارفها فأباهنا ثبلثا كقا

 )) كاهلل إف دنياكم ىذه ال تساكم عندم عفطة عنز ((.
كقد عاش )ع( حياة الفقراء ػ يلبس من الثياب ما خشن ػ ٓب يكن لو إال ثوب كاحد رقعو 

حٌب استحيا من راقعو كيأكل من الطعاـ ما جف كيطعم غّبه ا٣ببز كاللحم، ٓب ٯبعل الدنيا 
ؿ إلصحابو: ))فواهلل ماكنزت من دنياكم تربا، كال إال طريقا للعدالة كاإلسبلـ. كقد قا

ادخرت من غنائمها كفرا، كال أعددت لبإب ثوب طمرا، كال حزت ُب ارضها شربا، كال 
 أخذت منو كقوت أتاف دبرة، ك٥بي ُب عيِب أكىى كأكىن من عفصة مىًقرىة ػ مٌرة ػ ((.

خرين. فكاف عليو السبلـ  كُب ا١بانب اآلخر انعكس زىده على نفسو جودا ككرما على األ
كلو كرما، كإيثارا، كإخبلصا. ينفق بالليل كالنهار سرا كعبلنية. فغمرت ىذه الصورة ا٤بشرقة 

ُب ٠باء البشرية قلوب الناس ٕبب علي )ع(، كاعَبؼ حٌب ألد إعدائو بفضلو ككرمو فقد 
جئت فقاؿ: قاؿ يوما: )) ٨بفي بن ٨بفي الضيب (( عندما قدـ على معاكية كسألو من أين 

 )) جئتك من عند أٖبل الناس(( يقصد علي )ع(.
فقاؿ معاكية: )) كٰبك كيف تقوؿ أنو أٖبل الناس كلو ملك بيتا من ترب كبيتا من تنب 



 ( .1ألنفذ تربه قبل تبنو (( )
كقاؿ األحنف بن قيس: )) دخلت على معاكية فقدـ إٕب من ا٢بلو كا٢بامض ما كثر 

 لك اللوف!!تعجيب منو، ٍب قاؿ قدموا ذ
 فقدموا لونا ما أدرم ماىو؟

 فقلت ما ىذا؟
 فقاؿ: )) مصارين البط ٧بشوة با٤بخ، كدىن الفستق، قد ذر عليو السكر!!

 قاؿ األحنف: فبكيت.
 فقاؿ معاكية: ما يبكيك؟

 فقلت: )) هلل در ابن أيب طالب لقد جاد من نفسو ٗبا ٓب تسمع بو أنت كال غّبؾ ((.
 فقاؿ معاكية: ككيف؟

__________ 
 ( ػ هنج الببلغة.1)

قلت: )) دخلت عليو ليلة عند إفطاره فقاؿ ٕب: قم فتعش مع ا٢بسن كا٢بسْب. ٍب قاـ إٔب 
 الصبلة فلما فرغ، دعا ٔبراب ٨بتـو ٖباٛبو، فأخرج منو شعّبا مطحونا ٍب ختمو ((.
 فقلت يا أمّب ا٤بؤمنْب: )) ٓب أعهدؾ ٖبيبل، فكيف ختمت على ىذا الشعّب؟ ((

 قاؿ )ع(: )) ٓب أختمو ٖببل كلكن خفت أف يبسو ا٢بسن كا٢بسْب بسمن أك إىالة ((.ف
 فقلت: أىو حراـ؟

قاؿ: )) ال كلكن على أئمة ا٢بق أف يتأسوا بأضعف رعيتهم ُب األكل كاللباس، كال 
يتميزكف عليهم بشيء ال يقدركف عليو، لّباىم الفقّب فّبضى عن الٌلو تعأب ٗبا ىو فيو، 

 (.1لغِب فيزداد شكرا كتواضعا (( )كيراىم ا
 صور مشرقة ُب اإليثار )) من القرآف الكرٙب ((.

صاـ علي )ع( كأىل بيتو ثبلثة أياـ متتالية نذرا هلل عندما مرض ا٢بسن كا٢بسْب )ع( كُب 



 اليـو األكؿ من الصياـ جاءىم مسكْب فأعطوه طعامهم كشربوا ا٤باء فقط.
م فأعطوه طعامهم كأكملوا صيامهم كٓب يذكقوا غّب ا٤باء، كُب اليـو الثا٘ب عرض عليهم يتي

 كُب اليـو الثالث جاءىم أسّب فأعطوه طعامهم.
ـى  فنزؿ القرآف ذاكرا تلك ا٢بادثة كمبشرا ٥بم ٔبنات النعيم. قاؿ تعأب: }كىييٍطًعميوفى الطَّعىا

ميكيٍم ًلوىٍجًو الٌلو الى نيرًٍيدي ًمنكيٍم جىزىاءن كىالى ( ًإ٭بَّىا نيٍطعً 9عىلىى حيبًِّو ًمٍسًكٍينان كىيىًتٍيمان كىأىًسٍّبان)
( فػىوىقىاىيٍم الٌلوي شىرَّ ذىًلكى اٍليػىٍوـً 11( ًإنَّا ٬بىىاؼي ًمن رىبػِّنىا يػىٍومان عىبيوسان قىٍمطىرًٍيران)10شيكيٍوران)

نَّةن كىحىرً 12كىلىقَّاىيٍم نىٍضرىةن كىسيريٍكران) ( ميتًَّكًئٍْبى ًفيػٍهىا عىلىى األىرىاًئكى 13ٍيران)( كىجىزىاىيٍم ٗبىا صىبػىريٍكا جى
 [.22ػ  9( إٔب آخر اآليات{]اإلنساف: 14الى يػىرىٍكفى ًفيػٍهىا َشىٍسان كىالى زىٍمهىرًٍيران)

__________ 
 .55( ػ أمّب ا٤بؤمنْب ػ أضواء: 1)

 كعندما دخل سائل مسجد رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كٓب يعطو أحد فأشار
علي )ع( بيده كىو راكع فجاء السائل كأخذ ا٣باًب، كنزؿ القرآف مادحا فضل علي )ع( 

كموليان لو إمرة ا٤بؤمنْب قاؿ تعأب: }ًإ٭بَّىا كىلًيُّكيمي الٌلوي كىرىسيوليوي كىالًَّذٍينى آمىنيوا الًَّذٍينى ييًقٍيميوفى 
اةى كىىيٍم رىاًكعيوفى{]ا٤با  [.55ئدة: الصَّبلىةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكى

 علمو )ع(
)) أنا مدينة العلم كعلي باهبا (( تلك ىي ا٤بدينة، كذلك ىو الباب، تصوير بليغ، كشهادة 
نطق هبا رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كىو ٱبرب الناس عن علم علي عليو السبلـ 

حول علم كلذلك من ا٥براء أف نقوؿ أننا نستطيع اإلحاطة بسعو علم اإلماـ علي)ع( ألنو 
ا أيذيفه كىاًعيىةه{]ا٢باقة:   (.1[ )12األكلْب كاالخرين قاؿ تعأب: }كىتىًعيػىهى

كلقد كاف علي عليو السبلـ مرجع األمة اإلسبلمية كقائدىا بعد رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو 
كآلو كسلم ُب ٝبيع شئوهنا كأمورىا يرسم ٥با طريق سعادهتا ك٪باحها ككاف الصحابة يرجعوف 

كيسألونو ُب كل أمورىم كٓب يؤثر عنو أنو احتاج أك رجع إٔب أحد منهم بل كاف يقف إليو 



كيقوؿ: )) سلو٘ب قبل أف تفقدك٘ب، ىذا سفط العلم، ىذا لعاب رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو 
كآلو كسلم كىذا ما زقِب رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم زقا، فاسألو٘ب فأف عندم 

خرين، أما كاهلل لو ثنيت ٕب الوسادة ٍب أجلست عليها ٢بكمت بْب أىل علم األكلْب كاأل
التوراة بتوراهتم، كبْب أىل اإل٪بيل بإ٪بيلهم، كبْب أىل الزبور بزبورىم، كبْب أىل الفرقاف 

بفرقاهنم، حٌب ينادم كل كتاب بأف علي حكم ُب ٕبكم الٌلو.. كُب ركاية حٌب ينطق الٌلو 
 ( .2يارب إف عليا قضى بقضائك (( )التوراة كاإل٪بيل كيقوؿ: 

__________ 
 ( ػ كىذه اآلية نزلت ُب اإلماـ علي )) ع ((.1)
 .96( ػ اإلماـ علي منتهى الكماؿ البشرم: 2)

كقاؿ )ع(: )) سلو٘ب قبل أف تفقدك٘ب، فوالذم فلق ا٢ببة كبرأ النسمة لو سألتمو٘ب عن آية 
فريها كحضريها، ناسخها كمنسوخها، ُب ليل أنزلت أك ُب هنار، مكيها كمدنيها، كس

 ( .1ك٧بكمها كمتشاهبها، كتأكيلها كتنزيلها ألخربتكم (( )
كقاؿ )ع(: )) فاسألو٘ب قبل أف تفقدك٘ب، فوالذم نفسي بيده ال تسألو٘ب عن شيئ فيما 

بينكم كبْب الساعة، كال عن فئة هتدم مائة كتضل مائة إال أنبأتكم بناعقها كقائدىا 
 (.2خ ركاهبا ك٧بط رحا٥با، كمن يقتل من أىلها قتبل، كٲبوت منهم موتا (( )كسائقها، كمنا 

كقاؿ )ع(: )) أيها الناس سلو٘ب قبل أف تفقدك٘ب فؤلنا بطرؽ السماء أعلم مِب بطرؽ 
 (.3األرض (( )

كرسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم قد نبو على مكانة علي )ع( العلمية ُب مواطن كثّبة 
لى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي باهبا فمن أراد العلم فليأتو مثل قولو ص
 من بابو ((.

كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) قسمت ا٢بكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة 
 أجزاء، كالناس جزءا كاحد، كعلي أعلم با١بزء الواحد منهم ((.



قضى أمٍب علي (( ، كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) أ
 كسلم: )) أعلم أمٍب من بعدم علي بن أيب طالب ((.

كقولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم لفاطمة )ع(: )) زكجتك خّب أمٍب أعلمهم علما 
 كأفضلهم حكما كأك٥بم إسبلما ((.

لم ُب حق علي )ع( إف ىذه التصرٰبات الصادرة عن رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كس
بينت مقدار علمو )ع( الذم ال نستطيع اإلحاطة بو، كيكفيو أف ٝبيع ا٤بدارس فكرية أك 

 اعتقادية أك علمية أك غّبىا ٙباكؿ أف تنسب نفسها كتدعي إنتماءىا إٔب علي )ع(.
 إف علم علي )ع( ظهر حقيقتو على قلوب الصحابة معلنة أنو أعلمهم كأفضلهم.

 ) علي أفضلنا ((، كيقوؿ: )) ال بقيت ٤بعضلة ليس ٥با أبو ا٢بسن((.فكاف عمر يقوؿ: )
__________ 

 .96( ػ اإلماـ علي منتهى الكماؿ البشرم: 1)
 (.91رقم ) 260( ػ هنج الببلغة: 2)
 (.187خطبة رقم ) 448( ػ هنج الببلغة: 3)

 ( .1كيقوؿ: )) لوال علي ٥بلك عمر (( )
( كقاؿ ابن مسعود: )) أفرض أىل 2بالسنة (( )كقالت عائشة: )) علي أعلم الناس 

 ا٤بدينة كأفضلها علي ((.
 كقاؿ معاكية ٤با بلغتو كفاتو: )) لقد ذىب الفقة كالعلم ٗبوت ابن أيب طالب ((.

إف ُب ذلك داللة كاضحة على تقدمو كأفضليتو على ٝبيع الصحابة كرجوعهم إليو رجوع 
 ا٤بؤمنْب لو دكف غّبه.إٔب األعلم، كاألعلم أحق بالتقدـ، كإمرة 

 عدلو عليو السبلـ
أفضت ا٣ببلفة إٔب علي )ع( بعد فَبة طويلة آثر فيها الدعة كالسكوف حفاظا على 

اإلسبلـ من أف ٛبزقو اإليدم الفاجرة، كتعود بو إٔب جاىليتها األكٔب ككقف يذب كيدرأ عن 



تلك الظركؼ البالغة اإلسبلـ ما أمكنو، ك٤با أفضت إليو ا٣ببلفة بعد مقتل عثماف، كُب 
ا٣بطورة بْب ٥بم أف خبلفتو إ٭با ىي إلقامة ا٢بق كالعدؿ، فقاؿ )ع(: )) اللهم إنك تعلم 

أنو ٓب يكن الذم كاف منا منافسة ُب سلطاف، كال التماس شيء من فضوؿ ا٢بكاـ، كلكن 
عطلة نرد ا٤بعآب من دينك، كنظهر اإلصبلح ُب ببلدؾ فيأمن ا٤بظلوموف من عبادؾ كتقاـ ا٤ب

 ( .3من حدكدؾ (( )
كعلي )ع( الذم عرؼ ببناء اإلنساف كبناء الفضيلة فيو، أراد اف ٰبقق لو العدالة 

اإلجتماعية بقوة ال تقبل التفاكض ُب ا٢بق أك ا٣بضوع لغّب ا٢بق. فبدأ عليو السبلـ منهاج 
سبلـ أمثاؿ عملو من أكؿ يـو ُب خبلفتو فعزؿ الوالة من بِب أمية الذين أستأثركا ٗبصاّب اإل

معاكية كعمرك بن العاص، كعبداهلل بن أيب سرح كغّبىم كعْب كالتو كبأيديهم العدالة 
 اإلسبلمية الٍب تضمن للمجتمع حياتو كاستقامتو.

كأعلن عليو السبلـ مبدأ ا٤بساكاة )) ا٤باؿ ماؿ الٌلو، يقسم بينكم بالسوية ال فضل فيو 
 ألحد على أحد ((.
__________ 

 .97ـ علي منتهى الكماؿ البشرم: ( ػ اإلما1)
 .76( ػ الصواعق احملرقة: 2)
 ( ػ هنج الببلغة.3)

)) كاهلل لئن أبيت على حسك السعداف مسٌهدا، كأجر ُب اإلغبلؿ مصفدا، أحب إٕب من 
ألقى الٌلو كرسولو يـو القيامة ظا٤با لبعض العباد، كغاصبا لشيء من ا٢بطاـ كاهلل لو أعطيت 

ا ٙبت أفبلكها على أف أعصى الٌلو ُب ٭بلة أسلبها جلب شعّبة ما فعلت، األقاليم السبعة ٗب
كإف دنياكم عندم ألىوف من كرقة ُب فم جرادة تقًضميها. ما لعلي كلنعيم يفُب، كلذة ال 

 (.1تبقى، نعوذ باهلل من سبات العقل كقبح الزلل كبو نستعْب (( )
لظآب ٖبزامتو حٌب أكرده منهل ا٢بق كإف  )) كأٙب الٌلو ألنصفن ا٤بظلـو من ظا٤بو كألقودف ا



( اختط عليو السبلـ سياسة العدؿ دكف رجعة فعزؿ الوالة من بِب أمية، 2كاف كارىا (( )
كساكل بْب الناس ٝبيعان ُب األعطيات، كرفض التفاكض أك التنازؿ عن مبدأ العدالة كا٢بق، 

قب، كقد حاكؿ بعضهم فلم يداىن ُب ا٢بق أك يقر ا١بور مهما كانت النتائج كالعوا
استمالة علي )ع( أف يقر معاكية على الشاـ، كأف يرفع األشراؼ من قريش، كلكن ا٤بثل 
كا٤ببادلء احملمدية ػ )) ياعم كاهلل لو كضعوا الشمس ُب ٲبيِب كالقمر ُب يسارم على أف 

ان لكل أترؾ ىذا األمر ما تركتو حٌب يظهره الٌلو أك أىلك دكنو (( ػ جعلها علي )ع( دستور 
من يريد ٙبقيق العدالة كيصبو إليها فقاؿ )ع(: أتامركنِب أف أطلب النصر با١بور فيمن 

 كليت عليو من ا٤بسلمْب؟
فواهلل ال أفعل ذلك ماالح ُب السماء ٪بم، كاهلل لو كاف ا٤باؿ ٕب لسويت بينهم.. فكيف 

 (.3كىو أموا٥بم (( )
 يع جوانب ا٢بياة كإليك ٭باذج من ذلك:لقد كفر عليو السبلـ لؤلمة ا٢بياة الكرٲبة ُب ٝب

__________ 
 (.222رقم ) 520( ػ هنج الببلغة: 1)
 (.134رقم ) 339( ػ هنج الببلغة: 2)
 .183( ػ اإلماـ علي منتهى الكماؿ البشرم: 3)

لقد حرص )ع( أف يطبق العدالة على نفسو قبل تطبيقها على غّبه )) فواهلل ما أنا كأجّبم 
ة (( كلقد صور عليو السبلـ العدالة بأٝبل صورىا عندما كجد درعو عند إال ٗبنزلة كاحد

رجل من أىل الكتاب، فوقف معو أماـ قاضيو ليقاضيو ُب األمر فقاؿ )ع(: )) الدرع 
 درعي كٓب أبع كٓب أىب ((.

 فقاؿ الرجل للقاضي: )) ما الدرع إال درعي كما أمّب ا٤بؤمنْب عندم بكاذب((.
 (: )) ىات البينة تشهد أف الدرع لك ((.فقاؿ القاضي لعلي )ع

فضحك عليو السبلـ أنو ال ٲبلك بينة من ذلك النوع، فحكم القاضي بالدرع للرجل، 



 فأخذىا كذىب كأمّب ا٤بؤمنْب ينظر إليو.
غّب أف الرجل عاد كىو يقوؿ: )) أما أنا فأشهد أف ىذه أحكاـ أنبياء. أمّب ا٤بؤمنْب يدينِب 

.. الدرع ػ كاهلل ػ درعك يا أمّب ا٤بؤمنْب، كقد كنت كاذبا فيما إٔب قاضيو فيقضي عليو
 (. كأعلن اسبلمو.1ادعيت (( )

 كمن كصاياه ١بباة األمواؿ:
)) إنطلق على تقول الٌلو كحده ال شريك لو، كال تركِّعن مسلمان، كال ٘بتازف عليو كارىان، 

ي، فانزؿ ٗبائهم، من غّب كال تأخذف منو أكثر من حق الٌلو ُب مالو، فإذا قدمت على ا٢ب
دج  أف ٚبالط أبياهتم، ٍب امض بالسكينة كالوقار حٌب تقـو بينهم فتسلم عليهم، كال ٚبي

 بالتحية ٥بم ٍب تقوؿ:
)) عباد الٌلو، أرسلِب إليكم كٕب الٌلو، كخليفتو آلخذ منكم حق الٌلو ُب أموالكم، فهل هلل 

 (.2ُب أموالكم من حق فتؤدكه إٔب كليو (( )
إياؾ أف تضرب مسلمان أك يهوديان أك نصرانيان ُب درىم خراج، أك تبيع دابة عمل ُب )) 

 (.3درىم فإ٭با أمرنا أف نأخذ منهم العفو (( )
قاؿ ابن عباس: دخلت على علي )ع( بذم قار كىو ٱبصف نعليو فقاؿ ٕب: ما قيمة ىذا 

 النعل؟ فقلت ال قيمة ٥با.
إٕب من إمرتكم إال أف أقيم حقان أك أدفع باطبل (( فقاؿ عليو السبلـ: )) كاهلل ٥بي أحب 

(4.) 
__________ 

 .86( ػ أمّب ا٤بؤمنْب أضواء: 1)
 (.25خطبة رقم ) 560( ػ هنج الببلغة: 2)
 .89( ػ أمّب ا٤بؤمنْب ػ أضواء: 3)
 .184( ػ اإلماـ علي منتهى الكماؿ البشرم: 4)



ن بن ملجم (( أشقاء األشقياء عندما كمن أركع صور العدالة موقفو من قاتلو )) عبدالرٞب
 ضربو قاؿ: )) أحسنوا إليو فأف أنا مت فاألمر إليكم، كأف شفيت نظرت فيو رأيي ((.

 من سياستو )ع(
رسم عليو السبلـ لوالتو سياسة اإلسبلـ لبناء اجملتمع األفضل ُب ٝبيع ٦باالت ا٢بياة 

م كيكفينا أف نطالع عهده )) ٤بالك السياسية كالدينية كاإلجتماعية ليسّبكا عليها ُب حكمه
األشَب (( حْب كاله مصر لنعرؼ أف ذلك العهد حول دستوران للعدالة اإلسبلمية على مر 

 الزماف.
 كىذه شذرات من ذلك العهد:ػ

)) فليكن أحب الذخائر إليك ذخّبة العمل الصاّب، فاملك ىواؾ كشح بنفسك عما ال 
فيما أحٌبت أك كرىت، كاشعر قلبك الرٞبة ٰبل لك فإف الشح بالنفس اإلنصاؼ منها 

 للرعية، كاحملبة ٥بم، كاللطف هبم، كال تكونن عليهم سبعا ضاريان تغتنم أكلها.. ((.
ٍب يوجهو )ع( إٔب العدالة فيقوؿ: )) أنصف الٌلو كانصف الناس من نفسك كمن خاصة 

لٌلو كاف الٌلو أىلك كمن لك فيو ىول من رعيتك، فإنك إال تفعل تظلم، كمن ظلم عباد ا
 خصمو دكف عباده ((.

ٍب يقوؿ: )) كال يكونن احملسن كا٤بسيئ عندؾ ٗبنزلة سواء، فإف ُب ذلك تزىيدان ألىل 
اإلحساف ُب اإلحساف كتدريبان إلىل اإلساءة، كالـز كبل منهم ما ألـز نفسو ((.. إٔب أف 

 نفسك ٩بن ال يتحدث عن ا٢بكم فيقوؿ: )) ٍب اخَب للحكم بْب الناس أفضل رعيتك ُب
تضيق بو األمور كال ٛبحكو ا٣بصـو كال يتمادل ُب الزلة، كال ٰبصر من الفيء إٔب ا٢بق إذا 

عرفو، كال تشرؼ نفسو على طمع، كال يكتفي بأدٗب فهم دكف أقصاه، كأكقفهم ُب 
الشبهات، كآخذىم با٢بجج، كأقلهم تربمان ٗبراجعة ا٣بصم، كأصربىم على تكشف األمور، 

ند اتضاح ا٢بكم ٩بن ال يزدىيو إطراء كال يستميلو إغراء.كأكلئك قليل ٍب أكثر كأصرمهم ع
 تعاىد قضائو.. ((



ٍب يبْب )ع( كيفية إختيار الوالة على ا٤بناطق داخل األقاليم فيقوؿ ٤بالك: )) ٍب انظر ُب 
من أىل أمور عمالك فاستعملهم اختباران، كال تو٥بم ٧باباة كأثرة، كتوخ منهم التجربة كا٢بياء 

 البيوتات الصا٢بة ((.
ٍب بْب لو )ع( سياستو مع ٝبيع طبقات اجملتمع فقاؿ: )) ٍب استوص بالتجار كذكم 
الصناعات كأكص هبم خّبان كا٤بقيم منهم، كا٤بضطرب ٗبالو، كا٤بَبفق ببدنو، فإهنم مواد 

ببلدؾ ا٤بنافع، كأسباب ا٤برافق (( إٔب أف يقوؿ: )) كتفقد أمورىم ٕبضرتك كُب حواشي 
فامنع من اإلحتكار فإف رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم )) منع منو، كليكن البيع 

 بيعان ٠بحان ٗبوازين عدؿ، كأسعار ال ٘بحف بالفريقْب من البائع كا٤ببتاع ((.
ٍب ٰبدثو عن الفقراء كا٤بساكْب كحقوقهم فيقوؿ: )) ٍب الٌلو الٌلو ُب الطبقة السفلى من 

ة ٥بم من ا٤بساكْب كاحملتاجْب كأىل البؤسى كالزمُب، فإف ُب ىذه الطبقة قانعان الذين ال حيل
كمعَبان، كاحفظ الٌلو ما استحفظك من حقو فيهم، كاجعل ٥بم قسمان من بيت مالك 
كقسمان من غبلت صواُب اإلسبلـ ُب كل بلد، فإف لؤلقصى منهم مثل الذم لؤلدٗب، 

٩بن ال حيلة لو، كال ينصب للمسألة نفسو، كذلك كتعهد أىل اليتم كذكم الرقة ُب السن 
على الوالة ثقيل كا٢بق كلو ثقيل، كقد ٱبففو الٌلو على أقواـ طلبوا العاقبة فصربكا أنفسهم 

 ككثقوا بصدؽ موعود الٌلو ٥بم ((.
ٍب يكمل عليو السبلـ عهده يوصي بذكم ا٢بجات كيأمره باف ٯبعل لنفسو فيما بينو كبْب 

ا٤بواقيت، كأف يقيم فرائض الٌلو كأف يتقرب من الرعية كال ٰبتجب عنهم. الٌلو أفضل تلك 
إٔب أف ٱبتتم ذلك العهد بعدة مناىي حذره منها، مثل الظلم، كا٤بن، كالعجلة، )) كإياؾ 
كاإلستئثار ٗبا الناس فيو أسوة كالتغايب عما تيعُب بو ٩با قد كضح للعيوف فإنو مأخوذ منك 

 (.1عنك أغطية األمور كينتصف منك للمظلـو (( )لغّبؾ، كعما قليل تنكشف 
 كصيتو ا٣بالدة )ع(:ػ
__________ 

 (.53ٙبقيق ٧بمد عبده، رقم ) 649،  621( ػ انظر هنج الببلغة: 1)



انتقل عليو السبلـ إٔب خالقو بعد أف عاد بالدكلة اإلسبلمية إٔب عهدىا السابق كما كانت 
إنتقل عليو السبلـ كترؾ أكالده كا٤بؤمنْب ليكملوا أياـ الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم 

مسّبة ا١بهاد كالتضحية ُب سبيل الٌلو موصيان ا٢بسن كا٢بسْب: )) أكصيكما بتقول الٌلو، 
كأف ال تبغيا الدنيا كإف بغتكما، كال تأسفا على شيء زكم عنكما، كقوال با٢بق كاعمبل 

كما كٝبيع كلدم كأىلي كمن بلغة  لؤلجر، ككونا للظآب خصمان كللمظلـو عونان. أكصي
كتايب: بتقول الٌلو، كنظم أمركم، كصبلح ذات بينكم. فإ٘ب ٠بعت جدكما رسوؿ الٌلو 

صلى الٌلو عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) صبلح ذات البْب أفضل من عامة الصبلة كالصياـ (( 
م بالتواصل . الٌلو الٌلو ُب ا١بهاد بأموالكم كأنفسكم كألسنتكم ُب سبيل الٌلو، كعليك

كالتباذؿ كإياكم كالتدابر كالتقاطع. ال تَبكوا األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فيوٕب عليكم 
 (.1شراركم ٍب تدعوف فبل يستجاب لكم (( )

 الفصل الثا٘ب
 اإلماـ ا٢بسن بن علي عليهما السبلـ

 نبذة عن حياتو )ع(
ؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كلد ُب شهر رمضاف من السنة الثانية للهجرة فسماه الرسو 

 حسنان.
ترىب كنشأ ُب بيت النبوة، ككاف شبيهان برسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم من مفرؽ 

رأسو إٔب صدره كا٢بسْب أسفل من ذلك. كاف ياٌب ىو كا٢بسْب سبلـ الٌلو عليهما كرسوؿ 
ه فبل ينز٥بما حٌب ينزال، الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ُب صبلتو ساجدان فّبكبا على ظهر 

 كإذا كاف راكعان فرج بْب رجليو حٌب ٱبرجا من ا١بانب اآلخر.
قاؿ الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم فيهما: )) من أحبهما أحببتو، كمن أحببتو أحبو الٌلو 
كمن أحبو الٌلو أدخلو ا١بنة جنة النعيم. كمن أبغضهما كبغى عليهما أبغضتو، كمن ابغضتو 

 ( .2الٌلو كمن أبغضو الٌلو أدخلو نار جهنم خالدان فيها كلو عذاب مقيم (( )أبغضو 
__________ 



 (.47كصية رقم ) 614( ػ هنج الببلغة: 1)
 .82( ػ ا٢بدائق: 2)

 ٫بلو الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ا٥بيبة كالسؤدد، ك٫بل ا٢بسْب الشجاعة كاإلقداـ.
 ال تعد كتطلب من أمهات الكتب.كفضائلو )ع( مع أخيو ا٢بسْب كثّبة 

 بيعتو )ع(
بويع لو )ع( يـو اإلثنْب لثماف بقْب من شهر رمضاف سنة أربعْب، فصعد ا٤بنرب كقاؿ بعد 

 ا٢بمد كالثناء:
)) أيها الناس لقد فارقكم رجل ػ يريد أمّب ا٤بؤمنْب ػ ما سبقو األكلوف، كال يدركو اآلخركف، 

و كسلم يعطيو الراية فيقاتل جربيل عن ٲبينو كميكائيل لقد كاف الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآل
عن يساره فما يرجع حٌب يفتح الٌلو عليو، ما ترؾ ذىبا كال فضة إال شيئان على صيب لو، كما 
ترؾ من ا٤باؿ إال سبعمائة درىم فضلت من عطائو أراد أف يشَبم هبا خادمان ألـ كلثـو (( 

عرفِب فأنا ا٢بسن بن ٧بمد صلى الٌلو عليو كآلو ٍب قاؿ: )) من عرفِب فقد عرفِب كمن ٓب ي
.}  كسلم ٍب قرأ: }كىاتػَّبػىٍعتي ًملَّةى آبىاًئي ًإبٍػرىاًىٍيمى كىًإ٠ٍبىاًعٍيلى كًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيٍوبى

أنا ابن البشّب، أنا ابن النذير، أنا ابن الداعي إٔب الٌلو السراج ا٤بنّب، كأنا ابن الذم أرسل 
ن أىل البيت الذين أذىب الٌلو عنهم الرجس كطهرىم تطهّبان، كأنا من رٞبة للعا٤بْب، كأنا م

أىل البيت الذين كاف جربيل )ع( ينزؿ عليهم كعنهم كاف يعرج، كأنا من أىل البيت الذم 
افَبض الٌلو مودهتم ككاليتهم فقاؿ فيما أنزؿ على ٧بمد صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: }قيٍل الى 

ٍجران ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ُبٍ اٍلقيٍرىبى كىمىٍن يػىٍقَبىًٍؼ حىسىنىةن نىزًٍد لىوي ًفيػٍهىا حيٍسنان{ كاقَباؼ أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أى 
 ( .1ا٢بسنة مودتنا (( )

فتقدـ إليو الناس كبايعو عبداهلل بن عباس، كقيس بن سعد بن عبادة كسليماف بن صرد 
على بيعتو كٛبت لو البيعة ُب  ا٣بزاعي، كحجر بن عدم، كعدم بن حاًب، ٍب تتابع الناس

 ٝبيع األمصار. كطلب البيعة من معاكية فرفض كاستعد ٢بربو.



 مواجهتو )ع( ٤بعاكية
__________ 

 .98( ػ ا٢بدائق: 1)

ٝبع معاكية جيشو كتوجو ٢برب ا٢بسن فجهز ا٢بسن جيشو ٤بواجهة معاكية، بػىٍيدى أف 
( ٍب بث معاكية ٠بومو 1ن العباس إليو )معاكية استعمل الغدر كا٣بيانة كاستماؿ عبيداهلل ب

ُب صفوؼ جيش ا٢بسن )ع( فوثبوا على اإلماـ ا٢بسن )ع( ككادكا يقتلونو كانتهبوا بيت 
مالو فاضطرتو تلك ا٢بوادث إٔب التخلي عن األمر فصعد ا٤بنرب كقاؿ بعد ا٢بمد كالصبلة 

 على النيب صلى الٌلو عليو كآلو كسلم:
 حابلص كجابلق ػ يشّب إٔب آخر بلد ُب ا٤بشرؽ كا٤بغرب ػ ابن )) أيها الناس كاهلل ما بْب

بنت نيب غّبم كغّب أخي، فليكن استماعكم لقوٕب على قدر معرفتكم ٕبقي. أيها الناس 
إنا كنا نقاتل كفينا الصرب كا٢بمية فقد شيب الصرب با١بزع كشيبت ا٢بمية بالعداكة كإنكم 

لى صفْب خاذؿ، كباؾ يبكي لقتلى النهركاف أصبحتم اليـو بْب باكيْب:ػ باؾ يبكي لقت
ثائر، كإنكم قد دعيتم إٔب أمر ليس فيو رضى كال نصفة فإف كنتم تريدكف الٌلو كاليـو اآلخر 

حاكمناىم إٔب ظبات السيوؼ كأطراؼ الرماح كإف كنتم تريدكف ا٢بياة الدنيا أخذنا لكم 
ػ البقية (( أم يريدكف ا٢بياة  ( (( فتنادل الناس من جوانب ا٤بسجد )) البقية2العافية )

كمن ىنا ٪بد أف اإلماـ ا٢بسن )ع( بْب ألصحابو أف البيعة ٤بعاكية غّب مشركعة، كال يقرىا 
اإلسبلـ، كأنو ٯبب عليهم ٦باىدتو إف كانوا يريدكف الفوز با١بنة، كٙبقيق العدالة ألفراد 

رادىا ا٤بستضعفْب عندما األمة اإلسبلمية. كٓب ينس ا٢بسن )ع( أف يضمن سبلمة األمة كأف
مالوا إٔب ا٣بضوع كاإلستسبلـ كٚبلوا عنو كتركوه، فاشَبط على معاكية أف ال يتعرض ألحد 

 بسوء كقفل راجعان مع أخيو ا٢بسْب إٔب ا٤بدينة ا٤بنورة.
 كفاة اإلماـ ا٢بسن )ع(:

__________ 



كية كغره با٤باؿ حٌب ( ػ كاف عبيداهلل بن العباس قائدان ١بيش ا٢بسن )) ع (( كخدعو معا1)
 ٚبلى عن اإلماـ ا٢بسن )) ع ((.

 .163/ 1( ػ الشاُب: 2)

عمل معاكية على ٙبويل الدكلة األسبلمية إٔب دكلة أموية، كفكر ُب البيعة البنو يزيد. كلكن 
( 1لن يتمكن من ذلك كا٢بسن )ع( على قيد ا٢بياة كشركط الصلح ٛبنع عليو ذلك )

أحدان لذلك فكر معاكية ُب قتل ا٢بسن بن علي )ع( لينتقم كاألمة ال تعدؿ با٢بسن )ع( 
لنفسو أكال من علي كا٢بسن )ع( كليجرب الناس على بيعة ابنو يزيد ثانيان. كلذلك دسَّ 

معاكية السم للحسن مع زكجتو جعدة بنت األشعث الكندم ككاف قد حصل بينها كبْب 
ىم ككعدىا بالزكاج من يزيد إذا ا٢بسن كحشة فاغتنم معاكية ذلك أرسل ٥با ٗبائة ألف در 

( كعندما أدرؾ ا٢بسن )ع( دنوا أجلو أكصى أخاه ٠2بت ا٢بسن فسقت ا٢بسن السم )
ا٢بسْب أف يدفنو جنب جده رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم إال أف ٱبافوا أف يهرؽ 

 على قربه ٧بجم دـ فيدفنوه جنب أمو فاطمة الزىراء )ع(.
اد ا٢بسْب دفنو ٔبوار رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم فخرج ذىب ا٢بسن شهيدان كأر 

)) طريد رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم مركاف بن ا٢بكم (( البسان السبلح كمعو بنو 
أمية فتذكر ا٢بسْب كصية ا٢بسن )ع( كدفنو بالبقيع إٔب جنب أمو فاطمة )ع( كعمره ست 

 أك سبع كأربعوف سنة.
 األموم سياسة ا٢بكم

__________ 
( ػ كاف من شركط الصلح أف يقـو ا٢بسن )) ع (( باألمر بعد موت معاكية، كلكن 1)

 معاكية ٓب يف بشرط منها بل قاؿ. كل ما شرطو ا٢بسن فقد كضعتو ٙبت قدمي.
 ( ػ كُب ٥با معاكية با٤باؿ كٓب يف ٥با بالزكاج.2)



د اجملتمع فتارة ٱبضعوهنم باألمواؿ انتهج األمويوف سياسة الَبغيب كالَبىيب ٘باه أفرا
كالتضليل، كتارة بالقمع كاإلرىاب ػ منذ تؤب معاكية األمر ػ حٌب هناية الدكلة األموية، كبدأكا 

( سنة يتقرب هبا 1سياستهم تلك بطمس مآثر أىل البيت )ع( فجعلوا لعن علي )ع( )
معة حٌب ىلك عليها اإلنساف إٔب ربو فكاف يلعن من فوؽ سبعْب ألف منرب ُب خطبة ا١ب

الكبّب كشب عليها الصغّب، كاستخدموا ا٤بضللْب من احملدثْب كالقصاص لوضع األحاديث 
ا٤بفَباة كالكاذبة فقد ركل الزىرم أف عركة بن الزبّب حدثو. قاؿ حدثتِب عائشة قالت: ))  

: إف كنت عند رسوؿ اهلل صلى الٌلو عليو كآلو كسلم إذا أقبل العباس كعلي فقاؿ ياعائشة
 ( .2ىذين يشّب إٔب علي كالعباس ػ ٲبوتاف على غّب ملٍب، أك قاؿ على غّب ديِب (( )

كبذؿ معاكية لسمرة بن جندب أربعمأة ألف درىم فصعد على ا٤بنرب كتبل قولو تعأب: 
نٍػيىا كىييٍشًهدي الٌلو عىلىى مىا ُبٍ  ـى }كىًمنى النَّاًس مىٍن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي ُبٍ ا٢بٍىيىاًة الدُّ  قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ ا٣بًٍصىا

بُّ اٍلفىسىادى{  ا كىيػيٍهًلكى ا٢بٍىٍرثى كىالنٍَّسلى كىاللَّوي الى ٰبًي كىًإذىا تػىوىٔبَّ سىعىى ُبٍ األىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيػٍهى
كقاؿ: أشهد أ٘ب ٠بعت رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم يقوؿ أهنا نزلت ُب علي بن 

 .( 3أيب طالب )
لقد كاف ٥بذا التضليل اإلعبلمي مفعولو الساحر على ا١بهاؿ كأصحاب األىواء فصارت 

 طاعتهم عمياء يسّبىا معاكية كبنوه كيفما أرادكا.
__________ 

 .19( ػ اإلماـ علي مَباس كنرباس: 1)
 .19( ػ اإلماـ علي مَباس كنرباس: 2)
 .19( ػ اإلماـ علي مَباس كنرباس: 3)

غريبة من انقياد أىل الشاـ ٤بعاكية أنو ٤با قتل عمار بن ياسر ُب معركة كمن ا٢بكايات ال
صفْب الذم يقوؿ فيو الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) عمار جلدة ما بْب عيِب 

كأنفي (( كيقوؿ: )) كيح عمار تقتلو الفئة الباغية.. (( فقاؿ ٥بم عمرك بن العاص إ٭با قتلو 



( أف عقو٥بم السخيفة كضبللتهم العمياء ىم 1ذم أخرجو )على بن أيب طالب ػ ألنو ال
 كمن تبعهم قد قادهتم إٔب أف يركنوا لقوؿ عمرك بن العاص.

يقوؿ ا٤بسعودم ُب مركج الذىب متحدثان عن بِب أمية: )) ٍب ارتقى هبم األمر إٔب أف 
 جعلوا لعن علي سنة ينشأ عليو الصغّب كيهلك عليها الكبّب.. ((.

: كذكر بعض اإلخباريْب أنو قاؿ لرجل من أىل الشاـ من زعمائهم كأىل ٍب أضاؼ قائبل
 الرأم كالعقل منهم: من أبو تراب ىذا الذم يلعنو اإلماـ على ا٤بنرب؟

 ( .2قاؿ: أراه لصان من لصوص العرب )
* أما جانب الَبىيب: فقد عاثوا ُب األرض فسادا كأعلن معاكية أنو كٕب الٌلو ُب األرض 

ا كخّباهتا كيعطي من أراد، كٲبنع من أراد، فنشأ مذىب ا١برب كالقدر من ذلك ٲبلك ثركاهت
اليـو ككاف مصّب أىل البيت كأتباعهم ا٤بؤمنْب على أيديهم فقتل معاكية ا٤بؤمن الصابر 

( كأرسل بسر بن أرطأه إٔب ا٢بجاز كاليمن ليقتل  3حجر بن عدم كأصحابو )) صربان (( )
فقتل الكثّب كالكثّب .. حٌب ذبح طفلْب لعبيداهلل بن كل من كاف ُب طاعة علي )ع( 

 العباس ُب صنعاء كٮبا على مصحفهما.
__________ 

( ػ كعلى ىذا األساس فقتلى ا٤بسلمْب ُب ا٤بعارؾ مع ا٤بشركْب قتلهم الرسوؿ )) ص (( 1)
 ألنو الذم أخرجهم.

 .17( ػ اإلماـ علي مَباس كنرباس: 2)
 ردد كيقوؿ:)) مإب ك٢بجر بن عدم ((.( ػ كعند موت معاكيو كاف ي3)

كاستخدـ معاكية السم ٤بن ال يستطيع قتلو كما فعل مع ا٢بسن )ع( ككاف شعاره: )) إف 
( ، كسار بنو أمية على ىذا 1هلل جنودان من عسل (( كأجرب الناس على بيعة ابنو يزيد )

 ( .2إٔب يزيد ) ا٤بنواؿ، فقتل ا٢بسْب )ع( ُب كرببلء، كسيقت بنات رسوؿ الٌلو سبايا
كقتل ُب عهدىم زيد بن علي )ع( ككلده )) ٰبٓب بن زيد (( )ع( كبلغ عدد من قتلهم 



 ا٢بجاج صربان مائة كعشرين ألفاي، كمات كُب سجنو ٟبسوف ألف رجل كثبلثوف ألف امرأة.
 اإلماـ ا٢بسْب بن علي )ع(

 نبذه عن حياتو )ع(
من ا٥بجرة ُب شهر شعباف ك٠باه الرسوؿ صلى  كلد ا٢بسْب سبلـ الٌلو عليو ُب السنة الرابعة

الٌلو عليو كآلو كسلم حسينان ككاف خامس أىل الكساء الذين أذىب الٌلو عنهم الرجس 
كطهرىم تطهّبا. عرؼ بالفصاحة كالوفاء كالكـر كالشجاعة من صباه، يعامل الناس معاملة 

كآداب أخيو ا٢بسن طيبة كيبصرىم بشئوف دينهم دكف أف يواجههم بتخطئة. كمن آدابو 
)ع( ُب ذلك أهنما رأيا أعرابيان ٱبفف الوضوء كالصبلة فلم يشاءا أف ٯببهاه بغلطو كقاال لو: 

)) ٫بن شاباف كأنت شيخ رٗبا تكوف أعلم بأمر الوضوء كالصبلة منا، فنتوضأ كنصلي 
ما عندؾ، فإف كاف عندنا قصور تعلمنا (( فتنبو الشيخ إٔب غلطو دكف أف يأنف من تنبيهه

إليو. كمر يومان ٗبساكْب يأكلوف فدعوه إٔب الطعاـ على عادة العرب، فنزؿ كأكل معهم ٍب 
 ( .3قاؿ ٥بم: )) قد أجبتكم فأجيبو٘ب (( كدعاىم إٔب الغداء ُب بيتو )

__________ 
 ( ػ كاف ا٤بغّبة بن شعبة اليد اليمُب ليزيد ُب تلك البيعة حٌب ال تسقط إمارتو.1)
ىػ (( يقيادة مسلم بن عقبة ا٤برم، فقتل 36حرمة ا٤بدينة سنة ))  ( ػ كأباح يزيد2)

 ا٤بهاجرين كاألنصار كا٤بوإب.. كأباح النساء ١بنده.
 .44( ػ العقاد ػ ا٢بسْب أبو الشهداء : 3)

كلوقاره ُب تعاملو ىابو الناس كعرؼ معاكية عنو ىذه ا٤بهابة فوصفو لرجل من قريش ذاىب 
دخلت مسجد رسوؿ الٌلو فرأيت حلقة فيها قـو كأف على  إٔب ا٤بدينة فقاؿ: )) إذا

 ( .1رؤكسهم الطّب، فتلك حلقة أيب عبداهلل )
أخرب جربيل )ع( رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ٗبا سيصيب ا٢بسْب بعده كأف أمتو 

ستقتلو بعده ُب كرببلء فكاف يبكي بكاء شديدان يلثم ثغر ا٢بسْب)ع( كيقبلو كيقوؿ: )) 



ْب مِب كأنا من حسْب، أحب الٌلو من أحب حسينان، حسْب سبط من األسباط (( حس
(2. ) 

ركم عن ابن عباس رضي الٌلو عنهما: أف رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم خرج 
مسافرا من ا٤بدينة فلما كاف ٕبرة كقف كاسَبجع أم قاؿ: إنا هلل كإنا إليو راجعوف ٍب مر ٍب 

األكؿ كبكى كقاؿ: ىذا جربيل ٱبرب٘ب أهنا أرض كرب كببلء يقتل  كقف كاسَبجع أكثر من
فيها ا٢بسْب سخيلٍب كفرخ فرخٍب، كأتا٘ب منها بَببة ٞبراء ٍب دفعها إٔب علي )ع( كقاؿ : 
إذا غلت كسالت دما عبيطان فقد قتل ا٢بسْب )ع( ٍب قاؿ كمد يده يزيد ال بارؾ الٌلو ُب 

قاؿ كدفع علي : )ع( الَببة إٔب أـ سلمة فشدهتا ُب يزيد كأ٘ب أنظر إٔب مصرعو كمدفنو. 
طرؼ ثوهبا. فلما قتل ا٢بسْب )ع( إذا هبا تسيل دما عبيطا. فقالت أـ سلمة: اليـو أفشي 

 (.3سر رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم )
 كركل أبو العباس ا٢بسِب يرفعو إٔب ابن عباس قاؿ: اشتد برسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو
كسلم مرضو الذم مات منو فحضرتيو كقد ضم ا٢بسْب )ع( إٔب صدره يسيل من عرفو 

عليو كىو ٯبود بنفسو كىو يقوؿ: )) مإب كليزيد ال بارؾ الٌلو ُب يزيد اللهم العن يزيدان. ٍب 
غشي طويبل كأفاؽ. فجعل يقبل ا٢بسْب )ع( كعيناه تذرفاف كيقوؿ: )) أما إف ٕب كلقاتلك 

 لٌلو ((.مقاما بْب يدم ا
 دكافع خركجو )ع(

__________ 
 .43( ػ العقاد ػ ا٢بسْب أبو الشهداء: 1)
 .112( ػ ا٢بدائق: 2)
 .184( ػ ا٤بصابيح: 3)

كاف معاكية بن أيب سفياف قد كتب عهد البيعة ليزيد ُب حياتو قاؿ فيو: )) ىذا ما عهد بو 
أنو قد بايعو كعهد إليو، كجعل  معاكية بن أيب سفياف أمّب ا٤بؤمنْب إٔب أبنو يزيد بن معاكية



األمر من بعده إليو، ك٠باه أمّب ا٤بؤمنْب، على أف ٰبفظ ىذا ا٢بي من قريش، كيبعد قاتل 
األحبة ىذا ا٢بي من األنصار، كأف يقدـ بِب أمية كبِب عبد َشس على بِب ىاشم كغّبىم، 

من قرئ عليو ىذا ( ، ف1كيطلب بدـ ا٤بظلـو ا٤بذبوح أمّب ا٤بؤمنْب قتيل آؿ أيب تراب )
( 2الكتاب كقىًبلو كبادر إٔب طاعة إمامو أكـر كقرب، كمن تلكأ عليو كامتنع فضرب الرقاب)

ىػ كاعتلى يزيد ػ ا٤بعركؼ بسكره ك٦بونو ػ ا٣ببلفة كتسمى بأمّب 60. فلما توُب معاكية سنة 
كاليا على ا٤بدينة ا٤بؤمنْب كتب إٔب كالتو بأخذ البيعة لو. ككاف الوليد بن عتبة بن أيب سفياف 

فكتب إليو يزيد أف يأخذ البيعة من أىل ا٢بجاز، كمن أىب منهم قتلو، كشدد عليو بأخذ 
 ( .3البيعة من ا٢بسْب )ع( كعبداهلل بن الزبّب )

دعا الوليد )) مركاف بن ا٢بكم كاستشاره. فقاؿ: أحضرىم الساعة قبل أف ينتشر موت 
 .              ؿ الوليد: كاهلل ال أفعل. أأقتل ا٢بسْب؟معاكية فمن أىب البيعة فاضرب عنقو. فقا

ٍب دعا الوليد ا٢بسْب )ع( كسلمو كتاب يزيد فقاؿ ا٢بسْب )ع( ننظر فانظر٘ب، فقاؿ: 
 انصرؼ حٌب تأتينا مع الناس.

__________ 
( ػ كحٌب الذين اغَبكا بشعار معاكية كمطالبتو بدـ عثماف شاىدكا بأـ أعينهم أف 1)

 ف ا٢بكم كا٤بلك كال شيء غّبه.ا٤بقصود كا
 .186( ػ ا٤بصابيح:2)
( ػ ىو الذم حرض أباه على اإلستمرار ُب حرب ا١بمل عندما ذكر اإلماـ علي )) ع 3)

(( الزبّب بقوؿ الرسوؿ )) ص (( للزبّب ستقاتلو كأنت لو ظآب (( فقاؿ عبداهلل : )) إ٭با 
كانصرؼ ػ (( كىو الذم شرد بِب  فررت من سيوؼ بِب ىاشم ػ كلكن الزبّب ترؾ ا٤بعركة

 ىاشم أياـ سيطرتو على مكة كقطع الصبلة على النيب )) ص (( ُب خطبة ا١بمعة.

فقاؿ مركاف: كاهلل لئن فارقك كٓب يبايع اآلف ٓب تقدر عليو أبدان. احبسو حٌب يبايع أك 
 تضرب عنقو.



 ع ابن الزبّب.فقاؿ الوليد: ما أحب أف ٕب الدنيا كما فيها بقتل ا٢بسْب. كصرفو م
فانَّبو مركاف على فعلو ىذا حٌب ندـ فطلب الوليد ا٢بسْب )ع( مرة ثانية فأتى ا٢بسْب )ع( 
أىل بيتو فقالوا: ٫بن معك حيث خرجت. ككدع أخاه ٧بمد بن ا٢بنفيو كالدموع تنهمر من 

آلو كسلم أعينهما كأمره بالبقاء ُب ا٤بدينة. فلما كاف الليل أتى قرب الرسوؿ صلى الٌلو عليو ك 
كصلى كانصرؼ ٍب غلبتو عيناه فرأل كأف رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ُب مبلئكة 
٧بتوشْب بو فاحتضنو كقبل بْب عينيو كقاؿ يا بِب: العجل، العجل. تأٌب إٔب جدؾ كأبيك 

 ( .1كأمك كأخيك )
 كانتبو ا٢بسْب )ع( كأخرب أىلو ا٣برب، كتوجو معهم إٔب مكة ا٤بكرمة.

ُب مكة أربعة أشهر يتلقى دعوات ا٤بسلمْب إٔب الظهور كالطلب البيعة كال سيما أىل  كلبث
الكوفة فقد كاتبوه يقولوف أف ىناؾ مائة ألف ينصركنك، فبعث إليهم ا٢بسْب)ع( مسلم 

 بن عقيل.
 مسلم بن عقيل ُب الكوفة

من أىل  كصل مسلم بن عقيل الكوفة كنزؿ ُب دار ا٤بختار بن أيب عبيد الثقفي كبايعو
الكوفة خلق كثّب على اجملاىدة بأموا٥بم كأنفسهم مع ا٢بسْب)ع(. فكتب مسلم بن عقيل 
يستحثو على ا٣بركج. كبلغ ا٣برب )) يزيد بن معاكية (( من جواسيسو كعيونو، فكتب إٔب 
ابن زياد عاملو بالبصرة كأمره بالتوجو إٔب الكوفة فدخلها، كاستطاع ابن زياد بواسطة مؤب 

إليو أمواال كقاؿ لو يذىب حٌب يلقى مسلما كيبايعو كيدفع إليو ا٤باؿ ليستعْب بو  لو دفع
 على أمره. كرجع ا٣بادـ كأخربه بأمره كأنو قد ٙبوؿ إٔب منزؿ ىا٘ب بن عركة ا٤برادم.

 بطولة كفداء
 طلب ابن زياد ىا٘ب كسألو أين مسلم بن عقيل؟

__________ 
 .364/ 3، كابن األثّب: 189( ػ ا٤بصابيح: 1)



فقاؿ ىا٘ب: ما أدرم. فأخرج ابن زياد صاحب الدراىم. فقاؿ ىا٘ب: ما أنا دعوتو، كلكنو 
جاء إٔب منزٕب كطرح نفسو علي. فقاؿ ابن زياد: ائتِب بو. فقاؿ: كاهلل لو كاف ٙبت قدمي 

 ما رفعتها عنو.
ابن زياد: فشجو ابن زياد على حاجبو كحبسو. فجاءت قبيلتو ػ كندة ػ إٔب ابن زياد. فقاؿ 

. فأمر ابن زياد بقتل ىا٘ب ُب  قولوا ٥بم: إ٭با حبستو ألسألو كليس عليو بأس. كانصرؼ القـو
 السوؽ، ٍب بعث برأسو إٔب يزيد.

 مواجهة مسلم بن عقيل البن زياد
عندما علم مسلم با٣برب نادل بشعاره فاجتمع لو أربعة آالؼ مقاتل. فبعث ابن زياد إٔب 

هم ُب قصره. ك٤با دنا مسلم ٕبنده من القصر كأشرؼ القـو على أشراؼ أىل الكوفة كٝبع
عشائرىم من أعلى القصر يكلموهنم كيلوموهنم كٱبوفوهنم من ابن زياد. فتسلل ا٢بنود 

كاحدان بعد آخر كحل ا٤بساء كمعو ٟبسمائة فقط. فلما دخل الظبلـ تسلل الباقوف فرأل 
رقات الكوفة حٌب أتى داران فنزؿ عليو. نفسو كحيدان فريدان قد أسلمو جنده. فَبدد ُب ط

فخرجت منو امرأة، فطلب منها ا٤باء. كدخلت ا٤برأة بيتها كخرجت بعد فَبه فرأتو مكانو. 
فقالت: يا عبداهلل إف ٦بلسك ٦بلس ريبة فقم. فقاؿ: أنا مسلم بن عقيل فهل عندؾ 

 مأكل؟ قالت: نعم.. أدخل.
 مقتل مسلم بن عقيل

 حملمد بن األشعث، كعلم بوجود مسلم فذىب إٔب ابن األشعث كاف ابن ىذه ا٤برأة مؤب
 كأخربه بوجود مسلم ُب دارىم.

فذىب ابن األشعث إٔب ابن زياد ٱبربه باألمر فجهزه ُب جيش مع صاحب شرطتو )) 
عبداهلل بن عمرك ا٤بخزكمي (( كٓب يعلم هبم مسلم حٌب أحيط بالدار فخرج اليهم بسيفو 

ٌب أثخن با١براحة. فأعطاه ٧بمد بن األشعث األماف ككثقو كأكده. فقاتلهم قتاال مريران ح
 فوافق فاخذكه إٔب ابن زياد.

ٍب أمر ابن زياد بعدما سبو كسب ا٢بسْب كعليان كعقيبل. فأصعد إٔب القصر كىو يستغفر 



كيسبح كٰبمداهلل. فضربت عنقو، كألقيت جثتو الشريفة الطاىرة من أعلى القصر، ٍب 
 ة كصلب ىناؾ، كأرسل رأسو إٔب يزيد.سحبت إٔب الكناس
 خركج ا٢بسْب)ع(

ٓب يكن أماـ ا٢بسْب )ع( إال أمرين ال ثالث ٥بما إما البيعة ليزيد كا٣بضوع كاإلستسبلـ 
كإقرار الظلم كالفساد كىذا األمر يأباه ا٢بسْب )ع(، كترفضو شريعة اإلسبلـ، كإما ا٣بركج 

)) كاهلل ما خرجت أشران كال بطران كال كال بد منو كلذلك خرج ا٢بسْب)ع( كىو يردد. 
مفسدان كإ٭با أريد اإلصبلح ُب أمة جدم رسوؿ الٌلو ((. يقوؿ العقاد ُب كتابو ا٢بسْب أبو 
الشهداء: )) كأعجب شيء أف يطلب إٔب حسْب بن علي أف يبايع مثل ىذا الرجل كيزكيو 

ب ا٢بق ُب ا٣ببلفة إمامان للمسلمْب، كيشهد لو عندىم أنو نعم ا٣بليفة ا٤بأموؿ صاح
 ( .1كصاحب القدرة عليها. كال مناص للحسْب من خصلتْب: ىذه، أك ا٣بركج! (( )

توجو ا٢بسْب )ع( إٔب الكوفة عندما كصلو كتاب مسلم بن عقيل ببيعة أىل العراؽ لو، 
كلكنو علم ُب الطريق ٗبقتل مسلم بن عقيل فسمح ألصحابو باإلنصراؼ فانصرفوا كٓب يتبق 

ىل بيتو كخواص أصحابو. كقرب كصوؿ ا٢بسْب)ع( إٔب الكوفة لقيو ا٢بر بن يزيد معو إال أ
الرياحي كمنعو من دخوؿ الكوفة حٌب نزؿ ا٢بسْب)ع( بأرض كرببلء فسأؿ ا٢بسْب: )ع( 

 أصحابو ما اسم ىذه األرض؟
قالوا: كرببلء با ابن رسوؿ الٌلو. فقاؿ ا٢بسْب )ع(: )) اللهم إنا نعوذ بك من الكرب 

 بلء ((.كالب
كأقبلت طبلئع ا١بيوش بقيادة عمر بن سعد بن أيب كقاص، كمعو َشر بن ذم ا١بوشن حٌب 

 أحاطوا با٢بسْب)ع( كأصحابو.
 ا٢بسْب ُب كرببلء

٤با كصل ا٢بسْب )ع( أرض كرببلء كحط رحالو كضرب أبنيتو كأقبل عمر بن سعد ُب 
 جيشو تعاىد ا٢بسْب أصحابو كأصلح عدتو كسيفو كىو يقوؿ:



 دىر أؼو لك من خليليا 
 من طالب كصاحب فتيل
 كاألمر ُب ذاؾ إٔب ا١بليل

 
 كم لك باإلشراؽ كاألصيل

 كالدىر ال يقنع بالبديل
 ككل حي سالك سبيل

__________ 
 .84( ػ ا٢بسْب أبو الشهداء ص 1)

كدعا ا٢بسْب)ع( ربو كثّبان كقاؿ: )) اللهم أنت ثقٍب ُب كل كرب، كرجام ُب كل شدة، 
 كل أمر نزؿ يب ثقة كعدة، كم ىمِّ يضعف بو الفؤاد كتقل فيو ا٢بيلة، كٱبذؿ كأنت ٕب ُب

فيو الصديق، كيشمت بو العدك، فأنزلتو بك كشكوتو إليك رغبة فيو إليك عمن سواؾ 
ففرجتو ككشفتو أنت كٕب كل نعمة كصاحب كل حسنة كمنتهى كل رغبة يا أرحم الراٞبْب 

( ))1.) 
يلة العاشر من ٧بـر كخطبهم كأثُب عليهم ليتأكد من ٍب ٝبع ا٢بسْب )ع( أصحابو ل

إخبلصهم كليبعد عنهم ا٣بوؼ كاإلهنزاـ. فقاؿ )ع( بعد ا٢بمد كالثناء: )) اللهم إنك تعلم 
إ٘ب ال أعلم أصحابان خّبان من أصحايب كال أىل بيت خّبان من أىل بيٍب، فجزاكم الٌلو خّبان 

، كلو قتلو٘ب ٓب يبتغوا غّبم أحدان، فإذا جنكم فقد آزرًب كعاكنتم كالقـو ال يريدكف غّبم
 الليل فتفرقوا ُب سواده كا٪بوا بأنفسكم ((.

فقاـ إليو أخوه )) العباس بن علي (( كبنوا عقيل فقالوا: )) معاذ الٌلو كالشهر ا٢براـ فماذا 
، كدريئة نقوؿ للناس إذا رجعنا إليهم أنا تركنا سيدنا كابن سيدنا كعمادنا كتركناه غرضان للنبل

للرماح، كجزران للسباع، كفررنا عنو رغبة ُب ا٢بياة؟ معاذ الٌلو. بل ٫بيا ٕبياتك ك٭بوت معك 



(2.) 
كقاـ أصحابو كضجوا بأٝبعهم يرفضوف الفرار. كقالوا: )) كاهلل ال نفارقك كأنفسنا دكف 

 نقسك نفديك بأركاحنا من ٝبيع األسواء. فإذا ٫بن قتلنا فقد قضينا ما علينا ((.

 كهبذه الركح العالية كالصمود اإلٲبا٘ب كقفوا مع ا٢بسْب)ع( حٌب قتلوا عن آخرىم.
 عمر بن سعد

( من قبل ابن زياد فأمره ابن زياد با٤بسّب لقتاؿ 3كاف عمر بن سعدموعودانبوالية الٌرم )
ا٢بسْب )ع( فقاؿ: )) اعفِب أيها األمّب ((. قاؿ ابن زياد )) قد أعفيتك من ذلك كمن 

( فتحركت األىواء كا٤بطامع ُب نفس عمر بن سعد فقاؿ: انظر٘ب ُب أمرم أيها الٌرم (
 األمّب كعاد ابن سعد كىو يقوؿ:

__________ 
 .197،  196( ػ ا٤بصابيح: 1)
 .74( ػ أبو الفرج: 2)
 كم.16( ػ تبعد عن طهراف عاصمة إيراف حوإب 3)

 ككاهلل ما أدرم كإ٘ب لواقف
 أأترؾ ملك الٌرم كالٌرم منيٍب
 كُب قتلو العار الٍب ليس دكهنا

 
 أفكر ُب أمرم على خطرين
 أـ أرجع مأثومان بقتل حسْب

 حجاب كملك الرم قرة عيِب
 

كغلبت عليو الدنيا كسار لقتل ا٢بسْب)ع( كُب أرض ا٤بعركة دعاه ا٢بسْب )ع( كقاؿ لو يا 



 ال هتنأ عمر أنت تقتلِب!؟ تزعم أف يوليك الدعي بن الدعي ببلد الرم كجرجاف. كاهلل
بذلك أبدان عهدان معهودان فاصنع ما أنت صانع فإنك ال تفرح بعدم بدنيا كال آخرة. ككأ٘ب 

 (.1برأسك على قصبة قد نصبت بالكوفة يَبامونو كيتخذكنو غرضان بينهم (( )
كعاد عمر بن سعد إٔب جيشو مصممان على قتل ا٢بسْب)ع( كصاح ٔبيشو: ما تنتظركف؟ 

 ىي كلمة كاحدة..!!اٞبلوا بأٝبعكم إ٭با 
 ا٢بيٌر بن يزيد الرياحي

كاف ا٢بر بن يزيد الرياحي ػ كما سبق ػ ا٤بكلف من ابن زياد ٗبنع دخوؿ ا٢بسْب الكوفة، 
ك٧باصرتو حٌب تأٌب جيوش ابن زياد كعند بداية ا٤بعركة عرؼ ا٢بر أف القـو ىدفهم قتل 

مء اإلسبلـ كلها، كٲبد يد ا٢بسْب )ع( أك يعطى الذلة كا٤بهانة كيتنازؿ عن ا٢بق كمباد
البيعة لدعي األمة كابن دعيها ابن زياد كىذا ماال يرضاه اإلسبلـ للحسْب. إذف فا٢بسْب 

)ع( مقتوؿ ال ٧بالة !! كعندىا كقف ا٢بر ُب مقدمة ا١بيش ٱبّبُّ نفسو بْب ا١بنة كالنار ىل 
و رجل من قومو ينظم إٔب ا٢بسْب )ع( أـ يبقى ُب جيش ابن زياد فأخذتو الرعدة فقاؿ ل

يسمى )) ا٤بهاجر بن أكس (( كاهلل إف أمرؾ ٤بريب كاهلل ما رأيت منك ُب موقف قط مثل 
 ما أراه اآلف، كلو قيل من أشجع أىل الكوفة؟ ٤با عىدىكتيك.

فقاؿ لو ا٢بٌر: إ٘ب كاهلل أخّب نفسي بن ا١بنة كالنار، كال أختار على ا١بنة شيئان كلو قطعت 
 (.٢2بق با٢بسْب)ع( كقاتل بْب يديو حٌب ذىب شهيدان )كحرقت. ٍب ضرب فرسو ك 

 قبل ا٤بعركة
__________ 

 .119( ػ ا٢بدائق: 1)
 .3/288( ػ ابن األثّب: 2)

بذؿ ا٢بسْب )ع( كل ما ُب كسعو لّبد جيش ابن زياد عن غيو كضبللو كخرج إليهم 
ا٢بسْب )ع( ليخطبهم فرجَّ رؤساء القـو بالضجيج حٌب ال يسمع ا١بيش صوتو، فصابرىم 



حٌب ملوا من الضجيج فخطب فيهم بعد ا٢بمد كالصبلة على النيب صلى الٌلو عليو كآلو 
كسلم كقاؿ: )) أنسبو٘ب من أنا ىل ٰبل لكم قتلي كانتهاؾ حرمٌب؟ ألست ابن بنت 

نبيكم؟ أكٓب يبلغكم ما قالو رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ٕب كألخي: ىذاف سيدا 
نة؟ كٰبكم!. أتطلبونِب بقتيل لكم قتلتو أك ماؿ لكم استهلكتو؟ ((. ٍب شباب أىل ا١ب

نادل بأ٠باء أنصاره الذين استدعوه إٔب الكوفة ٍب خرجوا ٢بربو فقاؿ: )) يا شبث بن 
الربعي! يا حجار بن إٔبر! يا قيس بن األشعث، يا يزيد بن ا٢بارث! يا عمر بن 

مار كاخضرت ا١بناف، كإ٭با تقدـ على جند لك ا٢بجاج!.. أٓب تكتبوا ٕب أنو قد أينعت الث
 ( ؟٦1بند )

ككذلك قاـ بعده بطل من أبطاؿ كرببلء )) زىّب بن القْب (( كحذرىم من عذاب الٌلو 
كقاؿ ُب خطبتو )) يا أىل الكوفة: نذار لكم من عذاب الٌلو نذار. إف حقان على ا٤بسلم 

 يقع بيننا كبينكم السيف، فإذا نصيحة ا٤بسلم، ك٫بن حٌب اآلف إخوة على دين كاحد، ٓب
كقع السيف انقطعت العصمة، ككنا ٫بن أمة كأنتم أمة، إف الٌلو قد ابتبلنا كإياكم بذرية نبيو 
٧بمد صلى الٌلو عليو كآلو كسلم لينظر ما ٫بن كأنتم عاملوف، كإنا ندعوكم إٔب نصر حسْب 

ركوف منهم إال سوءان (( كذكر كخذالف الطاغية بن الطاغية عبيد الٌلو بن زياد فإنكم ال تد
أفعاؿ بِب أمية كذكرىم ٗبقتل حجر كأصحابو كىا٘ب بن عركة، كلكن خسة كدناءة القـو 

جعلتهم يتوعدكنو كيتوعدكف ا٢بسْب بأهنم سيقتلوهنم أك يسلموهنم صاغرين إٔب عبيد الٌلو 
 بن زياد. كخيم الوجـو ُب ا٤بعسكر كٛبالكتهم ا٢بّبة كالقلق.

 )ع(مقتل ا٢بسْب 
فأطلق عمر بن سعد أكؿ سهم كقاؿ: اشهدكا ٕب عند األمّب أ٘ب أكؿ من رمى. كتبعو 

 جيشو فلم يبق أحد من أصحاب ا٢بسْب )ع( إال كأصابو سهم.
__________ 

 .104( ػ ا٢بسْب أبو الشهداء: 1)



كبعدىا تقدـ أىل بيت ا٢بسْب )ع( كأصحابو إٔب ا٤بعركة كانكشفت تلك ا١بحافل كٓب 
ش ا٢بسْب )ع(، كٓب تستطع خيل عمر بن سعد التقدـ فتبارزكا فلم يتقدـ أك تثبت ١بي

 يتعرض أحد من جيش عمر بن سعد للقتاؿ إال قتل أك ىرب.
كصاح )) عمر بن ا٢بجاج (( برفاقو أتدركف من تقاتلوف؟ تقاتلوف فرساف ا٤بصر كقوما 

ال با٢بجارة لقتلتموىم. مستميتْب، ال يربز إليهم منكم أحده فإهنم قليل، لو ٓب ترموىم إ
كعجزت خيل ابن سعد رغم كثرهتا عن مقاكمة خيل ا٢بسْب)ع( فبعث إليو )) عمر بن 

قيس (( قائد ا٣بيل يقوؿ: اال ترل ما تلقى خيلى ىذا اليـو من ىذه القوة اليسّبة؟! إبعث 
ّب (( إليهم الرجاؿ كالرماة، فبعث إليهم ٖبمسمائة من الرماة كعلى رأسهم)) ا٢بصْب بن ٭ب

 (.1فرشقوا أصحاب ا٢بسْب )ع( بالنبل حٌب عقركا ا٣بيل كجرحوا الفرساف كالرجاؿ )
ككقف أصحاب ا٢بسْب )ع( يتلقفوف الشهادة تلقفان، كيقبلوف على ا٤بوت كيتسابقوف إليو، 
كذىب أصحاب ا٢بسْب )ع( شهداء ككاف كلما قتل شهيده ٞبلو ا٢بسْب)ع( إٔب جانب 

 أرض ا٤بعركة كحيدان فريدان يقاسي العطش كا١بوع، كنزؼ إخوانو كبقي ا٢بسْب)ع( ُب
ا١براح، كمتابعة القتاؿ كالطواغيت ٰبيطوف بو من كل جانب فقاتل )ع( قتاؿ األبطاؿ 

ٰبمل على القـو حٌب يهزمهم ٍب يعود إٔب مكانو كاشتد عليو العطش كجعل يطلب ا٤باء 
عبيد الٌلو بن حصن: أال ترل إٔب الفرات يا  فقاؿ لو َشر: كاهلل ال ترده أك ترد النار. ٍب ناداه

حسْب كأنو بطوف ا٢بياة كاهلل ال تذكقو أك ٛبوت عطشان. فقاؿ ا٢بسْب)ع( : ))اللهم امتو 
عطشان (( فكاف الرجل يطلب ا٤باء فيشرب حٌب ٱبرج من فيو كىو يقوؿ: أسقو٘ب قتلِب 

 العطش حٌب مات.
 بن ٭بّب بسهم فوقع ُب فمو فجعل كدنا ا٢بسْب )ع( من الفرات ليشرب فرماه حصْب

 يتلقى الدـ بيده كيرمي بو إٔب السماء ٍب ٞبد الٌلو كأثُب عليو ٍب قاؿ:
__________ 

 .110،  109( ػ ا٢بسْب أبو الشهداء: 1)



)) اللهم إ٘ب أشكو إليك ما يصنع بابن بنت نبيك. اللهم احصهم عددان كاقتلهم بددان كال 
القـو على ا٢بسْب )ع( كتناكشتو السهاـ كالرماح كالسيوؼ كتقدـ تبق منهم أحدان. ٍب ٞبل 

َشر بن ذم ا١بوشن فطعنو بر٧بو كضربو آخر على كتفو. كسقط ا٢بسْب)ع( على األرض. 
فنزؿ سناف بن أنس النخعي فاحتز رأس ا٢بسْب)ع( كقيل خوٕب بن يزيد األصبحي كقيل 

 عضدؾ (( كنزؿ كاحتز الرأس.أنو ارتعد فنحَّاه َشر كىو يقوؿ: )) فت الٌلو ُب 
كما كاد القـو ينتهوف من قتل القـو حٌب ىرعوا إٔب حـر رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو 

كسلم ينازعوىن ا٢بلي كما عليهن من ا٤ببلبس، دكف أف ٛبنعهم مركءهتم، كانقلبوا إٔب جثة 
ـو أف يَبكوا ا٢بسْب)ع( يأخذكف ما عليها من كساء مزقتو السيوؼ كالرماح، كأكشك الق

ا١بثة عارية على األرض لوال سراكيل بالية كاف قد لبسها اإلماـ ا٢بسْب)ع( بالية ٩بزقو، 
 كتعمد ذلك ليَبكوىا على جسده كال يسلبوىا، ألنو يعرؼ دناءهتم كخستهم.

ٍب أكطئوا ا٣بيل جثتو الشريفة كصدره حٌب رضوا صدره كظهره ٍب أضرموا النار ُب ا٣بياـ، 
 رسوؿ الٌلو سبايا إٔب ابن زياد. كساقوا بنات

أما ا١بثث الطاىرة فقد خرج ٥با ٝباعة مع الليل من بِب أسد كدفنوىا على ضوء القمر 
. فهي اليـو مزار يطيف بو 4كصلوا عليها كدفنوىا ىناؾ. يقوؿ العقاد عن ذلك: ص

قدس ما ا٤بسملوف متفقْب ك٨بتلفْب، كمن حقو أف يطيف بو كل إنساف، ألنو عنواف قائم أل
يشرؼ بو ىذا ا٢بي اآلدمي بْب سائر األحياء. فما اظلت قبة السماء مكانان لشهيد قط 

 (.1ىو أشرؼ من تلك القباب ٗبا حوتو ُب معُب الشهادة كذكرل الشهداء<< )
 بعد ا٤بعركة

بعث عمر بن سعد برأس ا٢بسْب )ع( إٔب ابن زياد مع بشر بن مالك فوضعو بْب يدم 
 ابن زياد كىو يقوؿ:

 أكقر ركايب فضة كذىبا ... فقد قتلت ا٤بلك احملجبا
 قتلت خّب الناس أمان كأبان 



__________ 
 .116( ػ ا٢بسْب أبو الشهداء: 1)

فغضب ابن زياد كقاؿ لو: قد علمت أنو خّب الناس أما كأبا فلم قتلتو. كأمر بضرب عنقو 
ا ا٢بسْب بعصا ُب يده غضبا عليو لقولو كمىٍدحو ا٢بسْب )ع(. كجعل ابن زياد يقلب ثناي

كيقوؿ: )) ما رأيت مثل ىذا حيسنان<< كأقبل القـو عليو يسوقوف بنات رسوؿ الٌلو صلى 
الٌلو عليو كآلو كسلم سبايا، كالرؤكس مرفوعة على ا٢براب، كأدخلوىم على ابن زياد فقاؿ: 

 ا٢بمدهلل الذم فضحكم ككذب أحدكثتكم.
بنبيو ٧بمد صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كطهرنا  فقالت زينب)ع(: )) ا٢بمدهلل الذم أكرمنا

 تطهّبان، كإ٭با يفتضح الفاسق الفاجر.
( ػ زين العابدين ػ كا٤بتبقى من ذرية ا٢بسْب )ع( 1كأراد ابن زياد قتل: ))علي بن ا٢بسْب )

إذ كاف مريضا فتعلقت بو زينب كقالت: أقتلنا معو. فقاؿ: علي بن ا٢بسْب )ع( البن زياد  
 اف كا٢برية:كلمة اإلٲب

 )) أبا القتل هتدد٘ب بابن زياد أما علمت أف القتل لنا عادة، ككرامتنا عنداهلل الشهادة ((.
ٍب أخرجوىم إٔب ا٤بسجد كخطب ابن زياد كذـ عليا )ع( كآؿ أيب طالب، كمدح آؿ أيب 
سفياف ٍب قاؿ: )) ا٢بمد هلل الذم أظهر ا٢بق كأىلو كنصر أمّب ا٤بؤمنْب كأشياعو، كقتل 

 لكذاب ابن الكذاب ا٢بسْب بن علي.. ((.ا
فقاـ عبداهلل بن عفيف ػ ككاف قد حارب مع علي )ع( كذىبت عيناه يـو ا١بمل كصفْب ػ 

من زاكية ا٤بسجد كقاؿ: )) يابن مرجانو إف الكذاب ابن الكذاب أنت كأبوؾ كمن 
بر ا٤بسلمْب، تقتل استعملك كأبوه، ياعدك الٌلو أتقتل أكالد النبيْب كتتكلم ٗبثل ىذا على منا

الذرية الطاىرة كتزعم أنك مسلم. ٍب صاح: كاغوثاه أين أكالد ا٤بهاجرين كاألنصار أال 
ينتقموف من اللعْب بن اللعْب. فغضب ابن زياد كأمر بقتلو فخلصو أصحابو ٍب بعث إليو 

 ( .2ابن زياد ٝباعة إٔب بيتو فقتلوه )



 رأس ا٢بسْب عند يزيد
__________ 

ن ا٤بوت بأعجوبة إذ كاف مريضان أثناء ا٤بعركة كٓب يقتلو القـو بعد ا٤بعركة لتوقعهم ( ػ ٪با م1)
 موتو.

 .279( ػ ابن األثّب:2)

أرسل ابن زياد با٢برٙب كالرؤكس مع َشر بن ذم ا١بوشن كتكررت نفس ا٤بأساة كا٢بادثة ُب 
ايا ا٢بسْب ٦بلس ابن زياد فقد كضع رأس ا٢بسْب )ع( بْب يدم يزيد فأخذ ينكت ثغر كثن

 )ع( بقضيب ُب يده كيتمثل كيقوؿ:
 

 ليت أشياخي ببدر شهدكا
 كزاد فيها:

 ألىلوا كاستهلوا فرحا
 لست من عتبة إف ٓب أنتقم
 قد قتلنا القـر من أشياخهم

 
 جزع ا٣بزرج من كقع األسل

 
 ٍب قالوا يا يزيد ال شلل

 من بِب أٞبد ما كاف فعل
 كعدلنا ميل بدر فاعتدؿ

 
برزة األسلمي ينكت بالقضيب قاؿ لو: )) ارفع قضيبك فواهلل لرٗبا رأيت رسوؿ ك٤با رآه أبو 



الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم يلثمو أما إنك يا يزيد ٘بيء يـو القيامة كابن زياد شفيعك، 
 كٯبيء ىذا يـو القيامة ك٧بمد شفيعو. ٍب قاـ كانصرؼ.

ب علي )ع( كأىل بيتو تربيران ٍب أخرجوىم إٔب ا٤بسجد ليوقفوىم على مشهد آخر من س
للعامة أهنم على حق فقامت زينب عليها السبلـ كردت على يزيد ٖبطبة عظيمة، كتبلىا 

( فخطب حٌب ضج ا٤بسجد بالبكاء فقطعوا خطبتو..!! كجهزىم 1زين العابدين)ع( )
 بعدىا يزيد إٔب ا٤بدينة ا٤بنورة.

 مواقف التضحية ُب كرببلء
ذج عدة للبطولة كالفداء إذ قدـ أصحاب ا٢بسْب )ع( سطر أصحاب ا٢بسْب )ع( ٭با

رجاال كنساء شبابان كأطفاال أنفسهم قرابْب ُب سبيل الٌلو دكف خوؼ أك رىبة من مواجهة 
 ا٤بوت ككثرة العدك. كىذه ٭باذج لبعض التضحيات:

 أصحاب ا٢بسْب )ع(
بقلة عددىم  رسم أصحاب ا٢بسْب )ع( طريق ا٢برية كالكرامة ُب أرض كرببلء دكف مباالة

 كضعف ناصرىم ما داموا على ا٢بق كينشدكف ا٢بق فأقبلوا على الشهادة حٌب ذىبوا ٝبيعان.
__________ 
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كقف حنظلة بن أسعد الشيبا٘ب بْب يدم ا٢بسْب )ع( كجعل ينادم:)) ياقـو إ٘ب أخاؼ 
اب مثل دأب قـو نوح كعا كٜبود كالذين من بعدىم كما الٌلو يريد عليكم مثل يـو األحز 

ظلمان للعباد، كيا قـو إ٘ب أخاؼ عليكم يـو التناد. يـو تولوف مدبرين مالكم من الٌلو من 
عاصم كمن يضلل الٌلو فما لو من ىاد. ياقـو ال تقتلوا ا٢بسْب فيسحتكم الٌلو بعذاب كقد 

: )) رٞبك الٌلو إهنم قد استوجبوا العذاب حْب ردكا ما خاب من افَبل (( فقاؿ لو ا٢بسْب
دعوهتم إليو من ا٢بق كهنضوا ليستبيحوؾ كأصحابك، فكيف هبم اآلف قد قتلوا إخوانك 

 (.1الصا٢بْب. فسلم على ا٢بسْب كصلى عليو كعلى أىل بيتو كتقدـ كقاتل حٌب قتل )



ألمو مالك بن عبداهلل بن  كبنفس ا٤بوقف البطوٕب كقف سيف بن ا٢بارث بن سريع، كأخوه
سريع كٮبا يبكياف. فقاؿ ا٢بسْب )ع(: )) ما يبكيكما إ٘ب ألرجو أف تكونا عن ساعة 

قريرم عْب. فقاال: كاهلل ما على أنفسنا نبكي كلكن نبكي عليك، كنراؾ قد أحيط بك كال 
عركة جثا أبو ( كقاتبل حٌب قتبل كأثنا ا٤ب2نقدر أف ٭بنعك. فقاؿ: جزاكما الٌلو جزاء ا٤بتقْب )

الشعثاء ػ يزيد بن زياد الكندم ػ بْب يدم ا٢بسْب ككاف ٩بن أنضم إٔب ا٢بسْب )ع( من 
جيش ابن زياد كىو من أشهر الرماة. فارسل مائة سهم ُب ٫بور القـو ٓب يكد ٱبطى منها 

ٟبسة أسهم كقاتل حٌب مات ككذلك سويد بن أيب ا٤بطاع ٠بع القـو يتنادكف ٗبصرع 
ُب النزع األخّب. فالتمس سيفو فوجدىم قد سلبوه كٓب تقع يده إال على ا٢بسْب كىو 

خنجر صغّب فقاـ على قدميو يصارع ا٤بوت، فتوالىم الذعر، كانطلق فيهم قتبل حٌب أفاقوا 
 كتعاكنوا على قتلو.

كبنفس البطولة كالتضحية كقف بقية أصحاب ا٢بسْب عليو السبلـ كحبيب بن مظاىر 
 ي، كا٢بر بن يزيد الرياحي، كمسلم بن عوسجة كغّبىم.كبشر بن عمرك ا٢بضرم

 علي بن ا٢بسْب)ع(
__________ 
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ىو علي بن ا٢بسْب األكرب على رأم أكثر ا٤بؤرخْب خرج مع أبيو ك٤با قرب من كرببلء 
ليو راجعوف، كا٢بمد هلل رب العا٤بْب (( خفق خفقة، ٍب انتبو كىو يقوؿ: )) إنا هلل كإنا إ

فقاؿ علي )ع(: يا أبت جعلت فداؾ مم ٞبدت كاسَبجعت؟ قاؿ يا بِب إ٘ب خفقت 
خفة: فرأيت فارسان على فرس فقاؿ: القـو يسّبكف كا٤بنايا تسّب إليهم فعلمت أف انفسنا 

ى كالذم يرجع إليو نعيت إلينا. فقاؿ: يا أبت ال أراؾ الٌلو سوءان ألسنا على ا٢بق؟ قاؿ: بل
 العباد قاؿ: إذف ال نبإب أكقعنا على ا٤بوت أك كقع ا٤بوت علينا.



كُب أرض كرببلء دنا علي بن ا٢بسْب من كالده كعمره ٓب يتجاكز الثامنة عشرة كاستأذنو ُب 
القتاؿ فأرخى ا٢بسْب سبلـ الٌلو كصبلتو عليو عينيو كقاؿ: ))اللهم كن أنت الشهيد عليهم 

يهم غبلـ أشبو ا٣بلق برسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كتقدـ علي كىو كقد برز إل
 يقوؿ:

 أنا علي بن ا٢بسْب بن علي
 من شبث ذاؾ كمن َشر الد٘ب

 ضرب غبلـ ىاَشي علوم
 ٫بن كرب البيت أكٔب بالنيب

 أضربكم بالسيف حٌب يلتوم
 كال أزاؿ اليـو أٞبي عن ايب

 
 تاهلل ال ٰبكم فينا ابن الدعي

 
ُب كل مرة يعود إٔب أبيو فيقوؿ: يا أبت العطش. فيقوؿ ا٢بسْب)ع(: إصرب حبييب فإنك ك 

 ال ٛبسي حٌب يسقيك رسوؿ الٌلو )ع( بكأسو.
كٞبل على القـو بشجاعة ضارية كُب كل مرة يقتل أبطا٥بم كيفرؽ صفوفهم كتكرر ذلك 

و بر٧بو، كتعاكرتو منو عدة مرات، كُب إحدل كراتو تلك غدر بو مرة بن منقذ العبدم كطعن
السيوؼ من كل جانب فنادل: يا أبتاه عليك السبلـ ىذا جدم يقرؤؾ السبلـ كيقوؿ: 
عجل القدـك إلينا. كفارؽ ا٢بياة شهيدان فقاؿ ا٢بسْب )ع(: )) قتل الٌلو قومان قتلوؾ يا بِب 

علي ما أجرأىم على الٌلو كعلى انتهاؾ حرمة رسوؿ الٌلو، على الدنيا بعدؾ العفا، ككاف 
 أكؿ قتيل من بِب ىاشم.

 العباس بن علي



رمز من رموز البطولة كالفداء كالتضحية على أرض كرببلء كقف العباس كالطود الشامخ 
 كقاتل قتاؿ األبطاؿ، كنفذ من بْب ا١بموع إٔب الفرات كاستجلب ا٤باء إٔب ا٣بياـ.

فاستأذف ا٢بسْب )ع( ككدعة كقبل هناية ا٤بعركة كاف قمر بِب ىاشم كحيدان مع أيب عبداهلل 
كأقبل على جيش عمر بن سعد ٰبصدىم كٲبرؽ بْب صفوفهم كأجهده العطش ككصل أب 

الفرات كرفض أف يشرب قبل أف ٰبمل للحسْب)ع( ماء فشد عليهم كلكن القـو حالوا 
بينو كبْب كصوؿ ا٤باء إٔب ا٢بسْب )ع( كاعتورتو السيوؼ كالرماح من كل جهة حٌب مزقتو. 

 خر قتيل كدعو ا٢بسْب)ع(.ككاف آ
يقوؿ القاسم بن نباتو: رأيت رجبل من بِب أباف بن داـر أسود الوجو ككنت أعرفو ٝبيبل 

 شديد البياض قفلت لو: ما كدت أعرفك.
قاؿ: إ٘ب قتلت شابان أمرد مع ا٢بسْب بْب عينيو أثر السجود، فما ٭بت ليلة منذ قتلتو إال 

م فيدفعِب فيها فأصبح فما يبقى أحد ُب ا٢بي إال ٠بع أتا٘ب فيأخذ بتبلبييب حٌب يأٌب جهن
 صياحي. قاؿ: كا٤بقتوؿ العباس بن علي )ع(.

 أطفاؿ كرببلء
كاف أطفاؿ كرببلء قد تربوا على الصدؽ كالطهارة فكتبوا بدمائهم صفحة جلية ُب طريق 

 ا٢بق كا٢برية كالكرامة.
 كىنا بعضها:مواقف عديده ألطفاؿ اإلٲباف كناشئة اإلسبلـ ُب كرببلء 

أحاط القـو با٢بسْب )ع( كأقبل إليو غبلـ من أىلو فأخذتو زينب )ع( فقاؿ ٥با 
ا٢بسْب)ع( احبسيو. فأىب الغبلـ كأقبل يعدكا إٔب أيب عبداهلل ككقف إٔب جنبو، كأىول أٔبر 

 بن كعب بالسيف على ا٢بسْب )ع(.
بيده فأطنها إٔب ا١بلد  فصاح الغبلـ فيو: أتقتل عمي يا ابن ا٣ببيثة كاتقى ضربة السيف

كبقيت معلقة فنادل الغبلـ: يا أماه فأخذه ا٢بسْب)ع( كضمو إليو كقاؿ: يا ابن أخي 
احتسب فيما أصابك الثواب، فإف الٌلو ملحقك بآبائك الصا٢بْب برسوؿ الٌلو صلى الٌلو 

 (.1عليو كآلو كسلم كٞبزة كعلي كجعفر كا٢بسن )



__________ 
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كبرز القاسم بن ا٢بسن )ع( كٞبل على القـو فضربو عمر بن سعد بن نفيل األزدم على 
رأسو فسقط القاسم على كجهو كصاح ياعماه فانقض ا٢بسْب )ع( كالصقر كشد عليهم، 

كضرب عمران بالسيف فاتقاه بيده فقطعها. كصاح عمر فحملت خيل الكوفة لينقذكه 
ربة كا٢بسْب )ع( كاقف على رأس القاسم كىو يضرب فداستو ا٣بيوؿ حٌب مات كا٪بلت الغ

برجليو األرض كا٢بسْب )ع( يقوؿ: )) بعدان لقـو قتلوؾ كمن خصمهم يـو القيامة فيك 
جدؾ رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم (( ٍب قاؿ: )) عزَّ كاهلل على عمك أف تدعوه 

ثر كاتره كقل ناصره< ٍب ٞبلو فبل ٯبيبك أك ٯبيبك ٍب ال ينفعك صوتو. كاهلل ىذا يـو ك
 (.1على عاتقو حٌب كضعو بْب قتلى أىل بيتو )ع( )

إف الَببية اإلٲبانية الصحيحة ىي الٍب جعلت األضفاؿ الذين فقدكا آباءىم ٱبرجوف إٔب 
 أرض ا٤بعركة ليستأذنوا ا٢بسْب )ع( كىتافهم يَبدد:

 أمّبم حسْب كنعم األمّب
 لو طلعة مثل َشس الضحى

 ة كالداهعلى كفاطم
 

 سركر فؤاد البشّب النذير
 لو غرة مثل بدر منّب

 (2فهل تعلموف لو من نظّب )
 

 صور من ظلم األطفاؿ
ٓب يتورع القـو ُب كرببلء عن قتل األطفاؿ حٌب الذين ُب ا٤بهد فقد رزؽ ا٢بسْب)ع( طفبل 



رماه  كىو ُب ا٤بعركة كجٓبء بو إليو فأخذه ُب حجره ك٠باه عبداهلل كبينما ىو كذلك إذ
حرملة بن كاىل األسدم بسهم ُب كريده فنحره فرفرؼ الطفل كالطائر ا٤بذبوح كأخذ 

 (.3ا٢بسْب)ع( دمو فجمعو كرمى بو إٔب السماء فما كقعت منو قطرة إٔب األرض )
كُب أياـ ا٤بختار الثقفي استدعى ا٤بختاري حرملة كسألو عن ىذا الطفل ككيف أقدـ على 

 عل بالطفل.قتلو ٍب أمر بو فذبح كما ف
__________ 
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قاؿ ىا٘ب القايضي يذكر صورة اخرل من ذلك الظلم: كنت ٩بن شهد ا٢بسْب )ع( فإ٘ب 
فأقبل رجل منا لواقف على خيوؿ إذ خرج غبلـ من آؿ ا٢بسْب مذعوران يلتفت ٲبينان كَشاال 

 (.1يركض حٌب دنا منو فماؿ عن فرسو فضربو فقتلو )
 ا٤برأة ُب كرببلء

ا٤برأة الواعية ال تقل شأنان عن الرجل فصبلح اجملتمع بصبلحها كىي صانعة األبطاؿ 
كاجملاىدين، كا٤برأة بدكرىا ا٣بطّب تستطيع أف تكوف آلة الصبلح ُب اجملتمع أك آلة الفساد 

 ببلء مرحلة من مراحل جهاد ا٤برأة ا٤بسلمة كصمودىا أماـ الباطل:فيو. كقد سجلت كر 
فقد كقفن ٝبيعا رافضات العودة إٔب مناز٥بن يدفعن أزكاجهن كأبناءىن شبابا كأطفاال 

 لئلستشهاد مع ا٢بسْب)ع( كمن بعض مواقفهن ُب كرببلء:
قوؿ: خرجت زكجة كىب بن حباب الكليب ٛبسح الَباب عن كجهو بعدما سقط صريعا كت

 ىنيئا لك ا١بنة كرءاىا َشر فأمر غبلما ا٠بو رستم بقتلها فضرهبا بعمود فقتلها ُب مكاهنا.
ككقفت أـ كىب تدفعو إٔب ا٤بعركة فتقدـ كقاتل قتاال شديدا كعاد إليها فقالت ال أرضى 
حٌب تقتل بْب يدم ابن رسوؿ الٌلو. ٍب دفعتو زكجتو ىي األخرل فكر على القـو كقاتل 



فاحتزكا رأسو كرموا بو إٔب أمو فمسحت الدـ كأزالت الَباب كىي تقوؿ: )) حٌب قتل 
 (.2ا٢بمدهلل الذم بيض كجهي بشهادتك (( )

كىناؾ أيضا بطلة كرببلء بنت أمّب ا٤بؤمنْب كسيد الوصيْب )) زينب عليها السبلـ (( 
 ا٢برب.ضربت أركع األمثلة ٤بوقف ا٤برأة الواعية، فقد كانت بطلة أثناء ا٢برب كبعد 

__________ 
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كٓب يصب أحد ٗبثل ما أصيبت. كمع ذلك كقفت صامدة تنتظر ا٤بوقف بعد ا٤بعركة 
كشاىدت الرؤكس مرفوعة على الرماح، كا١بثث ملقاة على األرض، كالنساء حواسر 

٢بسْب على العراء، كبناتك سبايا، كذريتك مقتلة فصاحت زينب)ع(: )) يا ٧بمداه! ىذا ا
قضى عليها الصباء ((. ٍب كاف ٥با موقفها البطوٕب مع ابن زياد، ككذلك مع يزيد عندما 
أخذ يلعب برأس ا٢بسْب عليو السبلـ كىددتو ٖبطبة بليغة قالت ُب أجزاء منها: )) أمن 

رسوؿ الٌلو سبايا كقد ىتكت  العدؿ يا ابن الطلقاء ٚبديرؾ حرائرؾ كإماءؾ كسوقك بنات
دل هبن من بلد إٔب بلد.. (( إٔب أف تقوؿ: )) فواهلل ما فريت  ستورىن كأبديت كجوىهن ٰبي

إال جلدؾ، كال حززت إال ٢بمك، كسَبد على رسوؿ اهلل صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ٗبا 
ث ٙبملت من سفك دماء ذريتو، كانتهكت من عَبتو ُب حرمتو ك٢بمتو، لنخصمنك حي

ٯبمع الٌلو َشلهم، كيلم شعثهم، كيأخذ ٥بم ٕبقهم، كال ٙبسنب الدين قتلوا ُب سبيل الٌلو 
أمواتا بل احياء عند رهبم يرزقوف فرحْب كحسبك باهلل حكما، كٗبحمد خصيما، كٔبربيل 

( إٔب آخر ا٣بطبة كبقيت زينب )ع( طواؿ حياهتا تقدـ ضركبا كألوانا من 1ظهّبا )
 التضحية كالفداء.

 قبة الظا٤بْبعا
كاصل األمويوف سياستهم ا٤ببنية على الكبت كاإلرىاب كُب سنة ثبلث كستْب أغار جيش 



يزيد بقيادة مسلم بن عقبة ا٤برم على ا٤بدينة كاستباحوىا ٤بدة ثبلثة أياـ كجعل الناس 
يبايعوف يزيد على أهنم عبيد لو ٰبكم ُب دمائهم كأموا٥بم كأىليهم ما شاء فمن امتنع من 

 ( .2قتلو ) ذلك
قاؿ ابن كثّب ُب تارٱبو: )) ككقعوا على النساء حٌب قيل أنو حبلت ألف امرأة ُب تلك 

 األياـ من غّب زكج ((.
كسئل الزىرم كم كاف القتلى يـو ا٢برة، قاؿ: )) سبعمائة من كجوه الناس من ا٤بهاجرين 

 .كاألنصار ككجوه ا٤بوإب، كمن ال أعرؼ من حر كعبد كغّبىم عشرة آالؼ
__________ 

 .126( ػ انظر ا٢بدائق الوردية: 1)
 .3/315( ػ ابن األثّب: 2)

كأىلك الٌلو يزيد بن معاكية ُب تلك السنة فبويع البنو معاكية بن يزيد فصعد ا٤بنرب كقاؿ بعد 
ا٢بمد كالثناء كالصبلة على النيب صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) أيها الناس إنا بلينابكم 

ما ٙبصل كرامتكم لنا بضغنكم علينا أال كإف جدم معاكية بن أيب سفياف نازع كبليتم بنا ف
األمر من كاف أكٔب بو منو ُب القرابة من رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كأحق ُب 

اإلسبلـ سابق ا٤بسلمْب كأكؿ ا٤بؤمنْب كابن عم رسوؿ رب العا٤بْب، كأبا بقية خاًب النبيْب، 
وف كركبتم منو ماال تنكركف حٌب أتتو منيتو، فصار رىينا بعملو، ٍب قلد فركب منكم ما تعلم

األمر أيب ككاف غّب خليق با٣بّب، فركب ىواه، كاستحسن خطاه، كعظم رجاه، فأخلفو 
األمل ، كقصر عنو األجل، فقٌلت منعتو، كانقطعت مدتو، فصار ُب حفرتو رىينا بذنبو، 

ن أسفنا عليو، ٍب بكى كقاؿ: )) إف أعظم األمر علينا كأسّبا ٔبرمو، كاهلل ألسفنا لو أعظم م
علمنا بسوء مصرعو، كقبح منقلبو، كقد قتل عَبة الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كأباح 
ا٢برمة، كحرؽ الكعبة، كما أنا ا٤بتقلد أموركم، كال ا٤بتحمل بيعتكم، فشأنكم كأمركم، فواهلل 

ظنا، كإف تكن شرا فحسب آؿ ايب سفياف ما لئن كانت الدنيا مغنما لقد نلنا منها ح



(. فسمَّو بنو أمية بعد أربعْب يوما من خبلفتو كعمره ثبلث كعشركف 1أصابوا منها.. (( )
 سنة.

كسلط الٌلو على قاتلي ا٢بسْب ا٤بختار بن أيب عبيد الثقفي داعية التوابْب من طاليب ثأر 
 قتل ا٢بسْب )ع( إالَّ قتل، كانتقم ا٢بسْب)ع( ككا٥بم بنفس ا٤بكياؿ كٓب يبق احد شارؾ ُب

منهم شر انتقاـ فقتل عبداهلل بن زياد كأحرقو، كقتل َشر بن ذم ا١بوشن كالقيت أشبلؤه 
للكبلب، كقتل عمر بن سعد كنصبت رأسو، كٓب ينج ا٢بصْب بن ٭بّب كال خوٕب بن يزيد. 

 كٓب يبق أحد اشَبؾ ُب كرببلء إال أخذ جزاءه.
__________ 

 .183ُب: ( ػ الشا1)

ٍب خرج ا٤بلك من آؿ أيب سفياف إٔب بيت مركاف كبويع ٤بركاف بن ا٢بكم ػ طريد رسوؿ الٌلو 
( ػ كُب ىذه الفَبة تعرض أىل البيت )ع( كبنو ىاشم 1صلى الٌلو عليو كآلو كسلم )

لضغوط، كنفي، كتشريد من قبل بِب أمية، كابن الزبّب، ككاف ابن الزبّب قد تؤب على 
تؤب ا٤بلك عبد ا٤بلك بن مركاف بعد أبيو كسّب جيشان بقيادة ا٢بجاج إٔب مكة ا٢بجاز، ٍب 

 قضى على عبداهلل بن الزبّب.
 

 اإلماـ ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي ػ الرضا عليو السبلـ
بطل من أبطاؿ كرببلء أصيب بثمانية عشر جرحان يـو كرببلء كىو ابن عشرين سنة ككقع 

خالو كأرجعو إٔب الكوفة كعا١بو حٌب شفي كعاد إٔب  كسط القتلى من شدة جراحو. فحملو
ا٤بدينة، كأكمل طلبو للعلم حٌب اشتهر ، كذاع صيتو ُب اآلفاؽ، كفوض بنو ىاشم أمر 

 صدقاهتم إليو.
 بيعتو )ع(

ٙبوؿ ا٤بلك إٔب بيت مركاف بعد حادثة كرببلء ػ كما تقدـ ػ كُب كالية عبد ا٤بلك بن مركاف 



٢بسن )ع( كتقدموا لبيعتو ككاف عبدالرٞبن بن ٧بمد األشعث كاليان ا٘بهت أنظار الناس إٔب ا
على سجستاف للدكلة األموية فجمع ثبلثْب ألفان كخلع عبد ا٤بلك بن مركاف كأرسل بكتاب 
 البيعة إٔب ا٢بسن )ع( فقبل ا٢بسن )ع( القياـ بأمر الٌلو ك٩بن بايعو من العلماء كالفضبلء:

يب ليلى، كعاصم بن ضمرة السلوٕب، ك٧بمد بن سّبين، ا٢بسن البصرم، كعبدالرٞبن بن أ
 كالشعيب، كعبداهلل بن الشخِّّب كغّبىم. كأحصى ديوانو مائة ألف مقاتل.

كتؤب عبد الرٞبن األشعث قيادة ا١بيش ككقعت بينو كبْب ا٢بجاج ٟبس كسبعوف معركة 
سن )ع( ُب أرض انتصر فيها إٔب أف خاف ا٢بسنى آخر أيامو فاهنـز فتوارل ا٢بسن بن ا٢ب

ا٢بجاز إٔب أياـ الوليد بن عبد ا٤بلك فشدد ُب طلبو كبعث إليو من سقاه السم فمات. 
 كٞبل إٔب ا٤بدينة ميتان كدفن بالبقيع.

__________ 
( ػ كأحد قواد حرب ا١بمل ضد اإلماـ علي )) ع ((. ككاف يقوؿ ال أبإب رميت ىاىنا 1)

 اد ا٤بعركة ُب أكحلو فمات.أـ ىاىنا فرمى طلحة بن عبيداهلل أحد قو 

كظلت سياسة األمويْب كما ىي ُب عهد الوليد كسليماف ابِب عبد ا٤بلك بن مركاف ٘باه 
أىل اليبت)ع( حٌب تؤب عمر بن عبد العزيز ا٢بكم فأبطل سنتهم السيئة بلعن علي)ع( 

ٍحسىاًف كىًإيٍػتىاًء ًذٍم القيٍرىبى على ا٤بنابر كاستبدؿ ذلك بقولو تعأب: }ًإفَّ الٌلو يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاإلً 
كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلمينكىًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريٍكفى{ كداف بالعدؿ كالتوحيد 

٨بالفان أىل بيتو الذين سنوا بدعة ا١برب كالقدر، كرد أرض فدؾ ألكالد فاطمة عليهم 
 السبلـ.

فأرسلت إليو فاطمة بنت ا٢بسْب تقوؿ: )) جزاؾ الٌلو من كاؿو  كأكـر أىل بيت النبوة.
خّبان، فلقد أشبعت بطونان من أىل بيت النيب جائعة، ككسوت ظهوران عارية، كأخدمت من  

 (.1كاف ال يقدر على خدمة نفسو (( )
كرد مظآب بِب أمية كقسمها بْب الفقراء ككاف يقوؿ عند تقسيمها: )) ىلم إٔب أمواؿ 



ىلم إٔب أمواؿ الظلمة، ىلم إٔب أمواؿ أخذت من غّب حلها كمنعت من مستحقها  ا٣بونة،
( ))2.) 

كٓب تدـ فَبة حكم عمر بن عبد العزيز)) رٞبو الٌلو (( كثّبان فسم بعد سنتْب من حكمو 
كقاـ بعده يزيد بن عبد ا٤بلك بوصية من سليماف بن عبد ا٤بلك ككاف عاجزان ال يعرؼ 

ا١باريتْب )) حبابة ػ كسبلمة (( ككاف شغوفا هبما كبعد موت شئوف ا٢بكم كىو صاحب 
حبابة نبشها بعد دفنها، كٓب يدفنها حٌب تغّب رٰبها كالمو أىل بيتو. ٍب مات بعدىا أسفان 

 ككمدان!
 زين العابدين

__________ 
 .1/186( ػ الشاُب: 1)
 .1/168( ػ الشاُب: 2)

اصرىم زين العابدين علي بن ا٢بسْب )ع( كُب تلك الفَبة إٔب زمن عمر بن عبد العزيز ع
( أماـ مغريات 1يطعم الفقراء كا٤بساكْب، كيريب النفس اإلنسانية على العفة كالطهارة )

الدنيا كزخارفها اشتهر بْب الناس كعرفوا فضلو كتعلق بو أفراد األمة اإلسبلمية، ككاف أىل 
ما مات علي بن ا٢بسْب)ع( انقطع ا٤بدينة يأتيهم رزقهم ليبل كال يعرفوف من أين يأتيهم فل

عنهم الرزؽ فعرفوا ذلك، كعند تغسيلو شاىدكا أثر ا٢بمل الذم كاف ٰبمل رزقهم فيو قد 
 طبع على ظهره.

كمن فضلو كتعلق الناس بو كحبهم لو يركل أف ىشاـ بن عبدا٤بلك خرج للحج فطاؼ 
فنصب لو منرب، بالبيت فجهد أف يصل إٔب ا٢بجر فيستلمو فلم يقدر لشده اإلزدحاـ، 

كجلس عليو ينظر إٔب الناس كمعو أىل الشاـ إذ أقبل علي بن ا٢بسْب فطاؼ بالبيت فلما 
 بلغ ا٢بجر تنحى لو الناس حٌب يستلمو.

فقاؿ رجل من أىل الشاـ:ػ من ىذا الذم قد ىابو الناس ىذه ا٥بيبة؟ فقاؿ ىشاـ ال 



) الفرزدؽ (( حاضران. فقاؿ أعرفو..!! ٧بافة أف يرغب فيو أىل الشاـ. ككاف الشاعر )
 الفرزدؽ كلكِب أعرفو.

 قاؿ الشامي من ىو يا أبا فراس؟ فقاؿ الفرزدؽ قصيدتو.
 ىذا الذم تعرؼ البطحاء كطأتو

 ىذا ابن خّب عباد الٌلو كلهم
 يكاد ٲبسكو عرفاف راحتو
 إذا رأتو قريش قاؿ قائلها

 إف عد أىل التقى كانوا أئمتهم ذكم عدد
 كنت جاىلوىذا ابن فاطمة إف  

 كليس قولك من ىذا بضائره
 أب قولو

 ما قاؿ ال قط إالَّ ُب تشهده
 عم الربية باإلحساف فانقشعت
 من معشر حبهم دين كبغضهم

 
 كالبيت يعرفو كا٢بل كا٢بـر

 ىذا التقي النقي الطاىر العلم
 ركن ا٢بطيم إذا ماجاء يستلم

 يل ىمإٔب مكاـر ىذا ينتهي الكـر أك قيل من خّب أىل األرض ق
 ٔبده أنبياء الٌلو قد ختمو

 العرب تعرؼ من انكرت كالعجم
 

 لوال التشهد كانت الؤه نعم



 عنو الغيابة الىلق كال كهم
 كفر كهبم ملجا كمعتصم

__________ 
 ( ػ كمن آثاره الصحيفة السجادية ا٤بشهورة بْب الناس.1)

ب فغضب ىشاـ كأمر إٔب آخر القصيدة. ٍب قاؿ ىذا علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طال
ٕببس الفرزدؽ بعسفاف ػ بْب مكة كا٤بدينة ػ فبعث إليو علي)ع( بألف دينار فردىا كقاؿ: 
إ٭با قلت ما قلت غضبان هلل كلرسولو فما آخذ عليو أجران. فقاؿ علي)ع( ٫بن أىل بيت ال 

 يعود إلينا ما أعطينا. فقبلها الفرزدؽ.
 

 أماـ األئمة زيد بن علي عليهم السبلـ
ا٤بظلـو من أىل بيٍب ٠بي ىذا، كا٤بقتوؿ ُب الٌلو كا٤بصلوب من أمٍب ٠بي ىذا (( كأشار  ))

صلى الٌلو عليو كآلو كسلم إٔب زيد بن حارثة ٍب قاؿ: )) أدف مِب يازيد ػ زادؾ الٌلو حبان 
 (.1عندم ػ فإنك ٠بي ا٢ببيب من كلدم (( )

 نبذة عن حياتو
٣بلقة، ابيض الوجو، مقركف ا٢باجبْب، عريض كلد عليو السبلـ سنة ٟبس كسبعْب تاـ ا

الصدر. ترىب كنشأ ُب حجر كالده زين العابدين كفتح عيناه على مفاسد بِب أمية منذ صباه 
كعاش مع أىل بيتو مآسي الظلم كالفساد من حكامهم. توُب كالده )ع( فأكمل تعليمو 

ة سنة حٌب ذاع على يد أخيو ٧بمد الباقر)ع(، كعكف على القرآف كتدبره ثبلث عشر 
صيتو. عرؼ ٕبليف القرآف كشبيو أمّب ا٤بؤمنْب )ع( ُب الفصاحة كالببلغة . أثُب عليو 

علماء عصره كعرفوا فضلو. قاؿ أبو حنيفة: )) شاىدت زيد بن علي كما شاىدت أىلو 
فما رأيت ُب زمانو أفقو منو كال أعلم كال أسرع جوابان كال أبْب قوال، لقد كاف منقطع النظّب 

).) 



 كقاؿ الشعيب: )) ما كلدت النساء أفضل من زيد بن علي كال أفقو كال أشجع كال أزىد ((.
 كقاؿ الباقر: )) لقد أكٌب زيد علمان لدنيان فاسألوه فإنو يعلم ماال نعلم ((.

قاؿ خالد بن صفواف: )) انتهت الفصاحة كا٣بطابة كالزىادة كالعبادة من بِب ىاشم إٔب 
ٌلو عليهم أٝبعْب. لقد شهدتو عند ىشاـ بن عبد ا٤بلك كىو ٱباطبو زيد بن علي صلوات ال

 (.2كقد تضايق بو ٦بلسو (( )
__________ 

 .108( ػ الركض: 1)
 .18( ػ اإلفادة: 2)

تنقل)ع( بْب ا٢بجاز كالعراؽ كالشاـ كالتفى بالعلماء كالفضبلء كدعاىم إٔب نبذ ا٣ببلفات 
ف ُب أكساطهم كحثهم على ٙبمل مسئولياهتم كا٤بعتقدات الفاسدة الٍب زرعها األمويو 

 ككاجباهتم أماـ ا٤بظلومْب.
ٍب كجو )ع( رسالتو إٔب علماء األمة اإلسبلمية بْب فيها دكرىم ككاجباهتم ٘باه أمتهم، 

كحذر علماء السوء من تقاعسهم عن أداء ذلك الواجب كالكارثة الٍب حلت باألمة من 
كاـ الظا٤بْب. )) فاهلل الٌلو عباد الٌلو أجيبوا إٔب  هتاكهنم، كسوء صنيعهم، كمداىنتهم للح

كتاب الٌلو، كسارعوا إليو، كاٚبذكه حكما فيما شجر بينكم، كعدال فيما فيو اختلفنا، 
كإمامان فيما فيو تنازعنا، فإنا بو راضوف، كإليو منتهوف، ك٤با فيو مسلموف، لنا كعيلنا. كال 

نك، كال نلتمس بذلك أثرة على مؤمن كال مؤمنة نريد بذلك سلطانان ُب الدنيا، إالٌ سلطا
 كال حر كال عبد ((.

ٍب قاؿ )ع( ُب آخر رسالتو: )) عباد الٌلو فأجيبونا إجابة حسنة تكن لكم البشرل بقوؿ 
، [18الٌلو عز كجل ُب كتابو }فػىبىشٍِّر ًعبىاًد الًَّذٍينى يىٍستىًمعيٍوفى اٍلقىٍوؿى فػىيىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىوي{]الزمر: 

كيقوؿ: }كمىٍن أىٍحسىني قوال ٩بٍَّن دىعىا ًإٔبى الٌلو كىعىًملى صىا٢ًبان كىقىاؿى ًإنػَِّبى ًمنى 
[، عباد الٌلو فأعينونا على من استعبد أمتنا، كأخرب أمانتنا، 23اٍلميٍسًلًمٍْبى{]فصلت:



ُب  كعطل كتابنا، كتشرؼ بفضل شرفنا، كقد كثقنا من نفوسنا با٤بضي على أمورنا، كا١بهاد
سبيل خالقنا كشريعة نبينا صلى الٌلو عليو كآلو كسلم، صابرين على ا٢بق، ال ٪بزع من نائبة 

 من ظلمنا، كال نرىب ا٤بوت إذا سلم لنا ديننا.

ا الًَّذٍينى آمىنػيٍوا ًإٍف تػىٍنصيريكا الٌلو  تعاكنوا، كانصركا ا٢بق يقوؿ الٌلو عز كجل ُب كتابو: }يىاأىيػُّهى
امىكيٍم{]٧بمد: يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثى  [، كيقوؿ الٌلو عز كجل: }كلىيػىٍنصيرىفَّ الٌلو مىٍن يػىٍنصيرىهي ًإفَّ 7بٍِّت أىٍقدى

اةى كىأىمىريكا بًا نَّاىيٍم ُبٍ األىٍرًض أىقىاميٍوا اٍلصَّبلىةى كىآتػىويا الزَّكى ٍلمىٍعريٍكًؼ الٌلو لىقىًومُّ عىزًيٍػزه الًَّذٍينى ًإف مىكَّ
ٍو عىًن اٍلمينكىرً   (.1[ )40كىلًلًَّو عىاًقبىةي األيميوًر{ ] ا٢بج: كىهنى

ىػ(كاشتمل ديوانو على ٟبسة عشر ألف مقاتل من أىل الكوفة، فخرج 122بويع لو سنة )
ٯباىد الظا٤بْب، كصمد أماـ ا١بيوش األموية رغم تفرؽ أصحابو عنو إذ ٓب يبق إال ثبلٜبائة 

نو فصاح الشهادة. الشهادة. ا٢بمدهلل رجل تقريبان، ككاد ينتصر لوال أف جاءه سهم ُب جبي
 ((  ىػ ((.122الذم رزقنيها. ككاف ذلك ليلة ا٣بامس كالعشرين من احملـر

كدفنو إبنو ٰبٓب )ع( كأجرل عليو ا٤باء، كلكن كاف ىناؾ من دؿ العدك على مكانو فنبش 
 )ع( كصلب ٍب أحرؽ كذر ُب الرب كالبحر كا٥بواء..

 دكافع خركجو )ع(
__________ 

 .24ػ  23ػ رسالة اإلماـ زيد إٔب علماء األمة ٙبقيق ٧بمد ٰبٓب سآب:  (1)

حدد اإلماـ زيد بن علي دكافع خركجو ُب بيعتو الٍب طلبها من الناس، كىي العودة بالناس 
إٔب كتاب الٌلو كسنة رسولو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم، كٙبرير األمة اإلسبلمية كرفع الظلم 

دؿ بْب الناس. كقد لقي اإلماـ زيد )ع( الكثّب. الكثّب من ظلم عن كاىلها، كإشاعة الع
الوالة، ككقفوا ٝبيعان دكف ٙبقيق أىدافو كىذه صوره من صور الظلم الٍب تعرض ٥با اإلماـ 

زيد )ع( يتجلى فيها بشكل كاضح ػ بعيدان عن الظلم كالقسوة ػ ا٢بالة الٍب كصل إليها 
لكامل باإلسبلـ كأىلو كمن ذلك أف خالد بن عبد حكاـ األمة ا٤بستضعفة من اإلستهزاء ا



ا٤بلك بن ا٢بارث كإب ا٤بدينة اشتد ظلمو كأذيتو لئلماـ زيد )ع(، كصرب على ذلك حٌب 
ضاقت نفسو فرأل أف يذىب إٔب ىشاـ بن عبدا٤بلك يشكو خالدا إليو فلم يأذف لو ىشاـ 

 منزلك. كتكرر ذلك بالدخوؿ عليو فكتب إليو كرقة. فكتب ىشاـ ُب أسفلها ارجع إٔب
 كزيد يقوؿ: كاهلل ال ارجع إٔب خالد أبدان. كأخّبان أذف لو. فلما دخل عليو.

 قاؿ ىشاـ: أنت ا٤بؤمل للخبلفة كما أنت كذاؾ كأنت ابن أمة؟
قاؿ زيد)ع(: إف األمة لو قصرت بولدىا من بلوع الغاية ٤با بعث الٌلو نبيان ىو ابن أمة 

نبيئْب كىو إ٠باعيل بن إبراىيم)ع( ككانت أمو مع أـ إسحاؽ  كجعلو أبا العرب كأبا خّب ال
كأمي مع أمك. كما تقصّبؾ برجل جده رسوؿ اهلل صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كأبوه علي 
بن أيب طالب. فلما خرج زيد )ع( قاؿ ىشاـ ١بلسائو: ألستم زعمتم أف أىل ىذا البيت 

 م.قد أنقرضوا ال لعمر الٌلو ما انقرض قـو ىذا خلفه
كُب مرة من ا٤برات دخل زيد على ىشاـ كُب ٦بلسو يهودم يسب رسوؿ اهلل صلى الٌلو 

عليو كآلو كسلم. فانتهره زيد)ع( كقاؿ: ياكافر أما كاهلل لئن ٛبكنت منك ألختطفن 
 ركحك.

 فقاؿ ىشاـ: مو يا زيد ال تؤذ جليسنا.

عن كالية العراؽ ككٔب كادعى عليو خالد بن عبداهلل القسرم ماالن حْب عزؿ ىشاـ خالدان 
( ػ ككاف مشهوران بالظلم كالقسوة ػ فكتب يوسف بذلك إٔب 1يوسف بن عمر الثقفي )

 ىشاـ. كطلب ىشاـ زيدان. فقاؿ لو زيد: ما كاف يوسف صانعان يب فاصنعو
فأىب ىشاـ كبعث بو إٔب يوسف بن عمر فهدده يوسف كتوعده. فقاؿ زيد)ع(: )) لست 

اٝبع بيِب كبْب خصمي، كاٞبلِب على كتاب الٌلو كسنة نبيو  من الذين ُب يدؾ تعذهبم،
 صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ال بسنتك كسنة ىشاـ ((.

فاستحيا عمر كدعا خالدان. كٓب يكن عند زيد )ع( ٣بالد شيئان، كإ٭با أرادكا إذاللو. كلذلك 
 أبرأه خالد ٍب أخلى سبيلو.



 بيعتو )ع(
ينة بعد مقابلة يوسف بن عمر ٢بق بو أىل الكوفة كقالوا ٤با أراد زيد )ع( العودة إٔب ا٤بد

أين ٚبرج رٞبك الٌلو كمعك مائة ألف سيف، كما زالوا بو حٌب أعطوه العهود كا٤بواثيق على 
السمع كالطاعة، كبايعو العلماء كالفقهاء كانطول ديوانو على ٟبسة عشر ألف مقاتل من 

ُب دعوتو: )) أيها الناس إ٘ب أدعوكم إٔب   أىل الكوفة فقط عدا سائر البلداف. ككاف يقوؿ
كتاب الٌلو كسنة نبيو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم، كإٔب جهاد الظا٤بْب، كالدفع عن 

ا٤بستضعفْب، كقسم الفيء بْب أىلو، كرد ا٤بظآب، كنصرة أىل البيت على من نصب لنا 
 ا٢برب، كإٔب إحياء السنن كإماتة البدع ((.

 ا٤بعركة
مر ٖبرب اإلماـ زيد)ع( فجدَّ ُب طلبو فخرج )ع( داعيان يـو األربعاء ُب علم يوسف بن ع

الثا٘ب كالعشرين من ٧بـر كنادل بشعاره: )) يامنصور أمت (( ك٤با رأل الرايات فوؽ رأسو 
قاؿ: )) ا٢بمد هلل الذم أكمل ديِب، لقد كنت استحيي من رسوؿ اهلل صلى الٌلو عليو كآلو 

 (.2ُب أمتو ٗبعركؼ كٓب أنو عن منكر (( ) كسلم أف أرد عليو كٓب آمر
__________ 

 ( ػ كقيل أف يوسف بن عمر ادعى عليهم ذلك عندما كاف خالد بن عبداهلل ُب ٧ببسو.1)
 .19( ػ اإلفادة: 2)

لقد فرح )ع( ٖبركجو ٤بنابذة الظا٤بْب كثّبان، ألنو أقر فريضة كانت ستسقط إٔب األبد. 
سبلـ كلذلك أقبل على ا١بهاد بشجاعة باسلة كىو كعرؼ أنو ٖبركجو سيصلح أمة اإل

يقوؿ: )) كاهلل لو أعلم أنو تؤجج ٕب نار با٢بطب ا١بزؿ فأقذؼ فيها كأف الٌلو أصلح ٥بذه 
 (.1األمة أمرىا لفعلت (( )

بيد أنو ٓب يستجب لو إال ثبلٜبائة رجل أماـ ٟبسة عشر ألف أك يزيدكف من جيوش بِب 
ت تلك الفئة ا٤بؤمنة قتاال عظيمان ٤بدة ثبلثة أياـ، كعجز األمويوف أمية كبدأت ا٤بعركة، كقاتل



بكثرهتم عن قتاؿ تلك الفئة ا٤بؤمنة، كتراجعت خيلهم عن ا٤بعركة كلو استمرت ا٢بالة على 
ماىي عليو النتصر اإلماـ زيد)ع( كلكن األمويْب استعانوا بالنباؿ كالسهاـ كٓب ينالوا منهم 

إلماـ زيد )ع( سهم غادر يـو ا١بمعة ا٣بامس كالعشرين من إال من ىذا ا١بانب كناؿ ا
ىػ( فأصاب جبينو كلفظ الشهادة كىو يوصي ابنو ٰبٓب )ع(: )) يابِب  ٧122بـر سنة )

، كاهلل إنك لعلى حق، كىم على الباطل، كإف قتبلؾ ُب ا١بنة كقتبلىم ُب النار  جاىد القـو
( ))2.) 

 من مواقف بِب أمية ُب ا٤بعركة
__________ 

 .207( ػ ا٤بصابيح: 1)
( ػ يقوؿ ٧بمود أبو زىرة كىو يتحدث عن استشهاد اإلماـ زيد)) ع ((: )) كاستشهد 2)

زيد ُب ا٤بعركة، كمات ُب ا٤بيداف، كُب مشتجر السيوؼ، كمرمى السهاـ فمات شجاعا حران 
نة ٛبوت، أبيا، ٓب يرض بالدنية ُب دينو، كٓب يرض بأف يرل باطبل يرتفع، كحقان ينخفض، كس

، كٓب يرض بأف يرل استبدادان يرىق النفوس كٲبرض  كبدعة ٙبيا، كشرعا يهدـ، كظلما يقـو
 .62القلوب((. حياة اإلماـ زيد: 

خرج رجل من أىل الشاـ أثناء ا٤بعركة بْب الصفوؼ يشتم فاطمة بنت رسوؿ الٌلو صلى 
لرسوؿ الٌلو صلى الٌلو  الٌلو عليو كآلو كسلم كيسبها فبكى زيد)ع( كقاؿ: )) أال أحديغضب

عليو كآلو كسلم (( فخرج رجل من أصحابو )ع( متسلبل حٌب صار كراءه فضرب عنقو، 
كجاء برأسو إٔب زيد)ع(. فجعل زيد يقبل بْب عينو كيقوؿ: )) أدركت كاهلل ثأرنا، أدركت 

 (.1كاهلل شرؼ الدنيا كاآلخرة كذخرىا (( )
 أثر ثورتو )ع(

٤بعركة حران أبيا كرٲبا. استشهد بعد أف أرسى لؤلمة قواعدىا استشهد زيد )ع( ُب ميداف ا
 الفكرية كالعقائدية كا١بهادية كترؾ ٥با تراثا ال زالت تنهل منو حٌب اليـو كإٔب يـو القيامة.



استشهد )ع( بعد أف كقف ُب كجو الظا٤بْب ليطهر ا٢بكم اإلسبلمي من الفساد كالظلم 
كالنهي عن ا٤بنكر فاٙبا لؤلمة باب ا١بنة الذم كضحو كالعبث منفذا ٤ببدأ األمر با٤بعركؼ 

الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم بقولو: )) سيد الشهداء ٞبزة، كرجل قاؿ كلمة حق عند 
 سلطاف جائر ((.

استشهد )ع( بعد اف رىب أجياال ٞبلت فكره كمعتقده كرككا ُب سبيل ذلك األرض 
 .بدمائهم الطاىرة حٌب كصل إلينا نبعا صافيا

استشهد)ع( بعد أف جعل من دمائو الزكية الطاىرة جسران تعرب عليو األمة اإلسبلمية 
 لتحقيق العدالة كا٢برية.

 اإلماـ ٰبٓب بن زيد بن علي عليهم السبلـ
خرج )ع( مستَبا بعد ا٤بعركة بْب اإلماـ زيد كاألمويْب حٌب كصل خراساف كبدأ دعوتو من 

 :ىناؾ، ككتب إٔب أىلو با٤بدينة يقوؿ
 خليلي عِب با٤بدينة بلغا

 فحٌب مٌب مركاف يقتل منكم
 لكل قتيل معشر يطلبونو

 
 بِب ىاشم أىل النهى كالتجارب

 سراتكم كالدىر فيو العجائب
 كليس لزيد ُب العراقْب طالب

__________ 
 .94( ػ مقاتل الطالبيْب: 1)

فا ببطشو كبلغ ىشاـ خربه فاستبدؿ كاليو على خراساف بنصر بن سيار، ككاف معرك 
ىػ( قبل التمكن من ٰبٓب)ع( فتؤب ا٤بلك الوليد 125كقسوتو، كأىلك الٌلو ىشاما ُب سنة )



بن يزيد بن عبد ا٤بلك كمعركؼ عنو أنو خرج كمرؽ من الدين، كال خبلؼ ُب ذلك عند 
 أحد ككاف يقوؿ ُب رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم:ػ

 كال كتاب تلعب بالربية ىاَشي ... ببل كحي أتاه
بَّارو عىًنٍيدو ًمن  كاستفتح يوما ُب ا٤بصحف فخرج عليو قولو تعأب: }كىاٍستػىٍفتىحيوا كىخىابى كيلُّ جى

نَّمى كىييٍسقىى ًمن مىاءو صىًدٍيدو{ فمزؽ ا٤بصحف كقاؿ:  كىرىائًًو جىهى
 أتوعد٘ب ٔببار عنيد

 إذا ما جئت ربك يـو حشر
 

 فها أنا ذاؾ جبار عنيد
 الوليد فقل يا رب مزقِب

 
 ككاف أمر يهوديا أف يعمل لو قبة للشراب على ظهر الكعبة ا٤بشرفة فقتل قبل ذلك

 مطاردة اإلماـ ٰبٓب بن زيد كموقف ا٢بريش
انتقل ٰبٓب)ع( من خراساف إٔب سرخس كمنها إٔب بلخ كنزؿ عند ا٢بريش بن عبد الرٞبن 

اد أف يقتلو، كقاؿ لو: الشيبا٘ب. كعرؼ نصر مكانو فجاء با٢بريش كضربو بالسياط حٌب ك
 )) كاهلل لتأتيِب بو أك ألزىقن ركحك ((.

فقاؿ ا٢بريش: )) كاهلل لو كاف ٙبت قدمي ما رفعتهما لك فاصنع ما أنت صانع(( فأمر 
بضربو ثانية، ككاف للحريش كلد دؿ على مكاف ٰبٓب)ع( فأخذ ٰبٓب كحبس حٌب جاء أمر 

 الوليد بإطبلقو.
 ا٤بعركة

 ية كالده )ع( قبل موتو فكاف يقوؿ:ٓب ينس ٰبٓب )ع( كص
 يا ابن زيد أليس قد قاؿ زيد
 كن كزيد فأنت مهجة زيد



 
 من أحب ا٢بياة عاش ذليبل
 كاٚبذ ُب ا١بناف ظبل ظليبل

كخرج من سجنو كىو قوم العزٲبة شديد اإلصرار على مواصلة ا١بهاد كبلغ خربه نصر بن 
ر كأمره بقتاؿ ٰبٓب )ع(. كتوجو عمرك سيار فأرسل إٔب عمرك بن زرارة الوإب على نيسابو 

لقتالو كٰبٓب )ع( ُب مائة من جيشو كعمرك ُب ٟبسة آالؼ مقاتل فنصحهم ٰبٓب)ع( 
كقاؿ لعمرك: )) انصرؼ فإ٘ب لست أريدؾ، كال أريد شيئا من عملك كإ٭با أريد بلخ 

اال كناحيتها كال أريد مرك فتنح عِب (( فأىب عمرك. كقاتل ٰبٓب )ع(. فقاتلهم)ع( قت
 شديداكاهنـز ا١بيش األموم كقتل عمرك بن زرارة.

كاغتم نصر لذلك كبعث جيوشا لقتاؿ ٰبٓب )ع(. ككاف ٰبٓب قد كصل ا١بوزجاف فدارت 
بينهم معركة ٤بدة ثبلثة أياـ. ك٤با رأل ٰبٓب )ع( كثرة العدك كقلة أصحابو قاؿ ٥بم: )) أنتم 

شاء أف يرجع فلّبجع، أما أنا  ُب حل من بيعٍب فمن شاء أف يثبت معي فليثبت، كمن
فلست بارحان ىذا ا٤بوضع حٌب يقضي الٌلو أمرا كاف مفعوال ((. فقاؿ لو أصحابو: )) كاهلل 
النفارقك يا ابن رسوؿ الٌلو أبدان حٌب اليبقى منا أحد ((. فقاؿ: )) جزاكم الٌلو خّبان من 

ائة كا٣بمسْب مقاتل معو قـو فلقد قاتلتم ككفيتم ((. ككقفت تلك القلة الٍب التتعدل ا٤ب
حٌب قتلوا ٝبيعان. كأصابو سهم ُب جبهتو فسقط شهيدان. كاحتز رأسو سورة بن ٧بمد 

الكندم. ٍب بعثوا برأسو إٔب الوليد بن يزيد، أما جسده الشريف فصلبوه على باب مدينة 
ئلةن: )) ا١بوزجاف. كبعث الوليد برأسو إٔب أمو ُب ا٤بدينة فلما كضع ُب حجرىا نظرت إليو قا

شردٛبوه عِب طويبل، كأىديتموه إٕب قتيبل، صلوات الٌلو عليو بكرة كأصيبل (( كبقي مصلوبان 
إٔب أياـ أيب مسلم ا٣براسا٘ب فأنزلو كغسلو كأقاـ الناس ا٢بزف عليو أسبوعان. ككاف مقتلو عليو 

 ( .1ىػ( ) 126السبلـ يـو ا١بمعة ُب شهر رمضاف سنة )
 سقوط الدكلة األموية



__________ 
 .23( ػ اإلفادة: 1)

كاف ظلم يزيد كقتلو للحسْب )ع( سببان ُب زكاؿ ملك آؿ أيب سفياف، كخركجو إٔب بِب 
مركاف، ككاف مصّب بِب مركاف نفس ا٤بصّب بظلمهم كتشريدىم ألىل البيت )ع( من بعده. 

على أىل بيتو فقد كانت هناية الوليد بن يزيد قتبل. إذ قاـ يزيد بن الوليد ثائران، كناقمان 
غضبان هلل تعأب، ككاف معركفان بالفضل كالعلم يدين بالعدؿ كالتوحيد، كلكنو توُب بعد أشهر 

من خبلفتو، ٍب كاف سقوط الدكلة األموية إذ تؤب إبراىيم بن الوليد، ٍب ٚبلى ٤بركاف بن 
إذ قتلهم ٧بمد ا٤بعركؼ )) ٗبركاف ا٢بمار ((، كالذم كاف على يديو سقوط الدكلة األموية، 

 العباسيوف كشردكىم كنبشوا قبورىم كطاردكىم ُب كل مكاف..
يقوؿ الشيخ أبو زىرة بعد أف ٙبدث عن أفعاؿ األمويْب مع أىل البيت )ع( كانتقاـ 

العباسيْب منهم: )) فإف الٌلو يسلط الطاغْب بعضهم على بعض لئلعتبار، فأكلئك الظا٤بوف 
فعلوا بعَبة النيب صلى الٌلو عليو كآلو كسلم فتوالىم من األمويْب اعتدكا كفجركا كفعلوا ما 

ًلكى نػيوىٕبِّ بػىٍعضى الظَّاًلًمٍْبى بػىٍعضان ٗبىا   آخركف ٗبثل ما فعلوا. كحقت كلمة الٌلو تعأب:}كىكىذى
انيوا يىٍكًسبيوفى{. كىكذا كانت العرب ٤بن ىو أىل لئلعتبار، كلكن القوة رعناء ال تعترب كال  كى

 (.1تستبصر (( )
 الفصل الثالث

 الدكلة العباسية كمرحلة أخرل من جهاد أىل البيت )ع(
آلت الدكلة األموية ػ كما سبق ػ بعد مقتل اإلماـ ٰبٓب بن زيد )ع( إٔب الزكاؿ فاجتمع بنو 

ىاشم كتذاكركا أمرىم كما ىم فيو من الظلم كاإلضطهاد كاتفقوا ٝبيعان على مبايعة ٧بمد بن 
 س الزكية ((.عبداهلل بن ا٢بسن )) النف

ككاف قد انتهى إليو فضل بِب ىاشم. كقد قاؿ أبو جعفر ا٤بنصور أثناء ذلك اإلجتماع: )) 
كاهلل لقد علمتم ما الناس إٔب أحد أميل أعناقان، كال أسرع أجابة منهم إٔب ىذا الفٌب (( 



 قالوا: كاهلل صدقت. كبايعوه ٝبيعان.
__________ 

 .62( ػ اإلماـ زيد ) ع (: 1)

ذلك أقاـ العباسيوف دعوهتم على الرضاء من أىل البيت )ع( إذ قاـ أبو مسلم بأمر بعد 
الدعوة ُب خراساف،قاـ كأبو سلمة ا٣ببلؿ ػ الذم لقي مصرعو على أيديهم ػ ُب الكوفة، 

كسقطت الدكلة األموية كٛبت البيعة أليب العباس السفاح ُب شهر ربيع األكؿ سنة )) 
 باسية كبدأت تبلحق أىل البيت )ع( ُب كل مكاف.ىػ (( كقامت الدكلة الع132

 اإلماـ ٧بمد بن عبداهلل النفس الزكية )ع(
 نبذة عن حياتو )ع(

كلد )ع( سنة مائة ىجرية كأخذ يدرس العلم على كالده عبداهلل الكامل الذم انتهى إليو 
الفضل إذ كاف يقاؿ من أجل الناس من أفضل الناس من أعلم الناس من كذا من كذا 

 (.1يقاؿ عبداهلل بن ا٢بسن فسمي الكامل لذلك< )ف
كتنقل ٧بمد بْب العلماء يأخذ منهم علمهم فمنحو الٌلو بسطة ُب العلم كا١بسم. كقد صور 

طلبو للعلم بقولو: )) إ٘ب كنت ألطلب العلم ُب دكر األنصار حٌب إ٘ب ألتوسد عىتىبىةى 
صبلة ما ٰبسبِب إال عبده (( أحدىم فيوقظِب اإلنساف فيقوؿ: )) سيدؾ قد خرج إٔب ال

(2.) 
عرؼ بْب الناس بصريح قريش، ألنو ٓب يكن ُب أمهاتو من آبائو أك جداتو أـ كلد، كلقب 

 (.3با٤بهدم ألنو كاف لو شامة تشبو خاًب رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم )
أف النفس  كعرؼ بالنفس الزكية لوركد األثر عن الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: ))

الزكية يقتل كيسيل دمو إٔب أحجار الزيت ُب ا٤بدينة لقاتلو ثلث عذاب أىل جهنم (( 
(4.) 

كاشتهر بالقوة كالشجاعة إذ كاف يقدر على ٞبل ألف رطل.. كٞبل يومان صخرة قدرت 



 ألف رطل.
كاف )ع( فصيح اللساف يشبو جده أمّب ا٤بؤمنْب)ع(، ككاف رٗبا اعتاص عليو لسانو 

 (.5دره فينفتح لسانو كأنو السيل (( )فيضرب ص
__________ 

 .154( ػ ا٢بدائق الوردية: 1)
 .191( ػ أبو الفرج: 2)
 .191( ػ أبو الفرج: 3)
 .1/198( ػ الشاُب: 4)
 ، كغّبىا.24( ػ انظر اإلفادة: 5)

 بايعو بنو ىاشم كٝبع كثّب من الفقهاء كالعلماء كامتدت بيعتو إٔب ٝبيع األمصار كعند قياـ
الدكلة العباسية بقي متواريا أياـ أيب العباس السفاح. كعند قياـ أيب جعفر ا٤بنصور شدد ُب 

 ىػ (.145الطلب عليو حٌب ظهر )ع( كاستشهد ُب ا٤بدينة سنة ) 
 عوامل خركجو

بعد قياـ الدكلة العباسية قدـ كفد أىل البيت برئاسة عبداهلل بن ا٢بسن)ع( على أيب 
 بن ٧بمد بن علي بن عبداهلل بن العباس بن عبدا٤بطلب ػ فسأؿ العباس السفاح ػ عبداهلل

عن ٧بمد كإبراىيم)ع( فقاؿ عبداهلل: ٓب يكن ٚبلفهما لشيء تكرىو، فأكرمهم أبو العباس 
ىػ( أخر عهد أيب العباس كسأؿ 136كأعادىم إٔب ا٤بدينة، ٍب قدـ أبو جعفر حاجان سنة ) 

و القوؿ ككاد أف يقتلو لوال أف كإب ا٤بدينة زياد عبداهلل بن ا٢بسن عن مكاف كلديو كأغلظ ل
 بن عبداهلل ا٢بارثي تعهد بالبحث عن ٧بمد كإبراىيم)ع(.

كبعد البيعة أليب جعفر ا٤بنصور شدد ُب البحث عنهما، كفصل مكة عن ا٤بدينة كجعل 
 لكل منهما كاؿ، كلكن ٓب ينجح العثور عليهما.

 ث عنو ُب موسم ا٢بج سنةاىتم أبو جعفر بأمر ٧بمد بن عبداهلل كٕب



ىػ ( كأمر عيونو ٗبراقبتو كأماـ صورة الغدر كا٣بيانة ىذه ىناؾ صور عكسية صورىا 140) 
النفس الزكية )ع( فقد جاءه أصحابو كأخربكه بأف الفرصة سا٫بة الغتياؿ أيب جعفر 

 (.1ا٤بنصور فقاؿ: )) ال كاهلل ال أقتلو غيلة ابدان (( )
سجن عبداهلل بن ا٢بسن )ع( كأسرتو ُب دار مركاف. كعلم كُب طريق عودة أيب جعفر 

بتهاكف زياد ا٢بارثي ُب البحث عن النفس الزكية فأرسل )) ٧بمد بن خالد بن عبداهلل 
القسرم ((، كلكنو كاف كسابقو يعرؼ أف ا٤بنصور يريد قتل ٧بمد)ع( فلم ٯبهد نفسو 

رياح بن عثماف ا٤برم ػ ابن عم  بالبحث عنو فعزلو أبو جعفر ا٤بنصور عن ا٤بدينة كبعث ))
 مسلم بن عقبة (( كشرح لو مهمتو.

__________ 
 .4/272( ػ ابن األثّب: 1)

قدـ رياح ا٤بدينة كتوجو من فوره إٔب عبداهلل بن ا٢بسن )ع( ُب سجنو ُب دار مركاف كقاؿ 
مِب إليو،  لو: )) أيها الشيخ إف أمّب ا٤بؤمنْب كاهلل ما استعملِب لرحم قرابة، كال ليد سبقت

كاهلل ال تتلعب يب كما تلعبت بزياد كابن القسرم، كاهلل ألزىقن نفسك أك لتأتيِب بابنيك 
 ٧بمد كإبراىيم ((.

فرفع عبداهلل رأسو كقاؿ: )) نعم أما كاهلل إنك ألزيرؽ قيس ا٤بذبوح فيها كما تذبح الشاة 
.)) 

أجد برد يديو، كإف رجليو قاؿ أبو البخَبم راكم القصة: فانصرؼ كاهلل رياح آخذا بيدم 
ليخطاف ٩با كلمو. قلت: إف ىذا كاهلل ما اطلع على علم الغيب. قاؿ: )) إيهان كيلك كاهلل 

 (.1ما قاؿ إال ما٠بع (( فذبح كاهلل كما تذبح الشاة )
ككقف رياح يهدد أىل ا٤بدينة كيتوعدىم قائبلن: )) يا أىل ا٤بدينة أنا رياح بن عثماف بن 

األفعى، كابن عم مسلم بن عقبة، ا٤ببيد خضراكم، ا٤بفِب رجالكم، كاهلل  حياف، األفعى بن
 (.2ألدعنها بلقعان ال ينبح فيها كلب (( )



كعلم رياح أف ٧بمدان ُب جبل جهينة فخرج عليو كعلم النفس الزكية )ع( بقدكمهم فأسرع 
 بالفرار من ا١ببل كسقط أحد أكالده كمات فتمثل ٧بمد)ع( كقاؿ:

 يشكو الوجا منخرؽ ا٣بفْب
 شرده ا٣بوؼ فأزرىبو

 قد كاف ُب ا٤بوت لو راحة
 

 تنكبو أطراؼ مرك حداد
 كذاؾ من يكره حر ا١ببلد

 (3كا٤بوت حتم ُب رقاب العباد )
 

ك٪با ٧بمد)ع( فأنزؿ رياح سخطو كغضبو على أىل ا٤بدينة، كصعد ا٤بنرب كاخذ يسب 
 نصور ٱبربه بعصياهنم.٧بمدان كأمو ىند بنت أيب عبيدة. ككتب إٔب أيب جعفر ا٤ب

 ىػ144قدـك أيب جعفر سنة 
__________ 

 .148،  147( ػ أبو الفرج: 1)
 .122( ػ جهاد الشيعة: 2)
 .6/171( ػ الطربم: 3)

ىػ (( يريد ا٢بج كنزؿ بالربذة ػ قرب ا٤بدينة ػ كأمر بإحضار 144قدـ أبو جعفر سنة )) 
غبلؿ فأمر بإنفاذىم إٔب الكوفة على ا٤بساجْب من أىل اليبت)ع( فحملوا إليو مكبلْب باأل

ظهور إبل بدكف غطاء كىناؾ أنزلوا ُب سجن ابن ىبّبة كىو سرداب ٙبت األرض ال 
يفرقوف فيو بْب ليل كهنار. ٍب كتب أبو جعفر ا٤بنصور إٔب عبداهلل بن ا٢بسن )ع( داخل 

يعرضوف  سجنو )) ارسل إٕب أحدكم كاعلم أنو ال يرجع إليكم أبدان (( فقاـ بنو أخيو



أنفسهم. فقاؿ: )) أنا أكره أف أفجعهم بكم، كلكن اذىب يا موسى. فذىب موسى )ع( 
إٔب أيب جعفر فضربو حٌب أغمي عليو، فلما أفاؽ قاؿ: )) أتدرم ما ىذا؟ ىذا فيض فاض 

 مِب فأفرغت عليك سجبل ٓب أستطع رده، كمن كرائو كاهلل ا٤بوت أك تفتدم منو ((.
أمّب ا٤بؤمنْب مإب ذنب كإ٘ب ٤بنعزؿ من ىذا ((. قاؿ: )) انطلق  فقاؿ موسى: )) كاهلل يا

كائتِب بأخويك ((، قاؿ موسى: )) تبعثِب إٔب رياح فيضع عليَّ العيوف كالرصدة فبل أسلك 
طريقان إال اتبعِب لو رسوؿ، كيعلم ذلك أخوام فيهرباف مِب ((. فكتب إٔب رياح: )) ال 

 (.1يكتبوف إليو ٖبرب موسى ) سلطاف لك على موسى. كأرسل معو حرسان 
 بيعتو )ع(

بقي ٧بمد)ع( ٨بتفيان متنقبل بْب األمصار، كعندما علم ٕببس كالده ُب ا٤بدينة أرسل إليو 
مع كالدتو تقوؿ لو: )) بأف يقتل رجل من آؿ ٧بمدصلى الٌلو عليو كآلو كسلم خّب من أف 

 يقتل بضعة عشر رجبل ((.
) حفظ الٌلو ٧بمدان ػ ال ػ كلكن قوٕب لو: فليأخذ ُب فأجاب أبوه عليو مع أمو قائبل: )

 (.2األرض مذىبا، فواهلل ما٫بتج عنداهلل غدان إال أنا خلقنا كفينا من يطلب ىذا األمر (( )
كأرسل رياح إٔب أيب جعفر: لقد أرسلت موسى عينا علينا. فأمر أبو جعفر رياحان أف يبعثو 

إف رأيتم أحدان أقبل من ا٤بدينة فاضربوا عنق  فبعثو مع ٦بموعة من ا١بنود كقاؿ ٥بم: ))
 موسى ((.

__________ 
 .147( ػ أبو الفرج: 1)
 .147( ػ أبو الفرج: 2)

 كعلم ٧بمد )ع( ٗبا حدث فأظهر نفسو ػ ككاف ذلك ُب رجب سنة
ىػ (( ػ كدخل مع أصحابو مسجد رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم قبل 145)) 

الفجر ػ كمعو مائتاف كٟبسوف من أصحابو ػ كىو يقوؿ: )) ال تقتلوا. ال تقتلوا (( كأرسل 



من أنقذ أخاه موسى، كحبس رياح بن عثماف ا٤برم، كصلى الفجر بالناس، كصعد ا٤بنرب 
 مظآب أيب جعفر ا٤بنصور كدعا الناس إٔب بيعتو.كخطب فيهم ذاكران مفاسد ك 

 دعوتو )ع(
كاف عليو السبلـ قد كجو دعاتو إٔب البلداف فأرسل أخاه إبراىيم إٔب البصرة، كأرسل ابنو 

 (.3(، كأبنو ا٢بسن إٔب اليمن )2(، كأرسل ابنو علي إٔب مصر )1عبداهلل إٔب خرساف )
( كبايعو أىل 4ذين بايعوه عمرك بن عبيد )كأٝبع الناس على بيعتو ككاف من الفقهاء ال

البيت )ع(، كاستأذنو جعفر الصادؽ )ع( ُب الرجوع إٔب منزلو لضعفو ككرب سنو، كاخرج 
 معو كلداه ٧بمد كعبداهلل.

كفزع أىل ا٤بدينة إٔب مالك بن أنس يستفتونو كيقولوف: إف علينا بيعة أليب جعفر ا٤بنصور 
(، 5س على مكره ٲبْب ((. كأفتاىم بوجوب ا٣بركج معو)فقاؿ: )) إ٭با بايعتم مكرىْب كلي

 كبايعو أبو بكر بن سربة الذم يركم عنو الواقدم.
 أحداث ا٤بعركة

__________ 
 ( ػ توجو عبداهلل إلىالسند كأسلم أىلها كقتل ُب آخر أياـ أيب جعفر.1)
 ( ػ كقتل علي ىناؾ.2)
 ( ػ حبس ُب اليمن حٌب مات.3)
زمانو حٌب أف أبا جعفر كاف ٱبلي لو مكانو عندما يصل إليو كقاؿ ( ػ ككاف من علماء 4)

 فيو ٤با عرض عليو ماال فلم يقبل:
 كلنا ٲبشي ركيدان ... كلنا يطلب صيدان 

 غّب عمرك بن عبيد
 .1/198( ػ الشاُب 5)



أرسل أبو جعفر، عيسى بن موسى كمعو ٞبيد بن قحطبو إٔب ا٤بدينة كعندما علم ٧بمد 
ىػ. 145ـ خندقا حوؿ ا٤بدينةككصلت ا١بيوش العباسية ُب رمضاف سنة)ع( ٗبسّبىم أقا

كحاصركا ا٤بدينة كاجتازك ا٣بندؽ كدارت معركة رىيبة استبسل ٧بمد )ع( كأصحابو كأبدل 
٧بمد شجاعة نادرة ُب القتاؿ يهجم على ا١بيش كاألسد ا٥بادر ككاف متقلدان سيف جده 

و قائد ا١بيش ٞبيد بن قحطبة فرفض ٞبيد ]ذا الفقار[ كأثناء ا٤بعركة طلب أف يربز ل
كظهرت عبلمات النصر تلوح ُب األفق. ككاد النصر أف يتحقق حملمد )ع( غّب أف امرة 

( فوؽ منارة مسجد رسوؿ الٌلو 1عباسية رأت ا٤بوقف فأمرت خادمان بوضع راية سوداء )
ا٥بزٲبة. ا٤بسودة قد  صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كأمرت آخرين أف يصيحوا ُب ا٤بعسكر ا٥بزٲبة.

جاءكا من خلفكم فلما رأل ا١بيش الراية خلفهم اهنزموا. كبقي ٧بمد )ع( كاقفان كقاؿ: )) 
إٔب أين يا قـو إٔب أين ياناس النار أمامكم كا١بنة خلفكم ((. فلم يلتفتوا إليو. فقاؿ )ع(: 

ُب حل من  )) اللهم إهنم عجزكا عن احتماؿ أمرؾ كا١بهاد مع كلد نبيك )ع( فاجعلهم
 (.2بيعٍب (( )

كتقدـ )ع( مع قلة من أصحابو كقاتل إٔب الظهّبة ٍب دخل كتغسل كتطهر كخرج ليقاتل 
كقاؿ الختو)ع(: )) إذا أمطرت السماء فاعرُب أ٘ب مقتوؿ ((. كقاتل )ع( ىو كأصحابو 
حٌب قتلوا فأحيط بو من كل جانب فطعنو ٞبيد بن قحطبة ُب صدره، كضربو آخر على 

كأحس با٤بوت فاتكأ على سيفو فكسره كتقدـ ٞبيد بن قحطبة كاحتز رأسو كبعث بو أذنو. 
 إٔب أيب جعفر ا٤بنصور.

كسالت دماؤه الطاىرة إٔب أحجار الزيت، كأمطرهتم السماء بعد قتلو، كشهدت ا٤بدينة 
 مأساة كربل من مآسي أىل البيت )ع(.

 اإلماـ إبراىيم بن عبداهلل )ع(
عبداهلل )ع( أكؿ يـو من شواؿ فصعد ا٤بنرب كنعى أخاه للناس كرد عليو نعي ٧بمد بن 

 كقاؿ:
 أبا ا٤بنازؿ ياخّب الفوارس من



 الٌلو يعلم أ٘ب لو خشيتهم
 ٓب يقتلوؾ كٓب أسلم أخي ٥بم

__________ 
 ( ػ شعار العباسيْب.1)
 .1/199( ػ الشاُب: 2)

 يفجع ٗبثلك ُب الدنيا فقد فجعا
 أك أكجس القلب من خوؼ ٥بم فزعان 

 حٌب ٭بوت ٝبيعان أك نعيش معان 
 

 ٍب بكى كقاؿ:
اللهم إف كنت تعلم أف ٧بمدان إ٭با خرج غضبا لك كنفيا ٥بذه النكتة السوداء كإيثارا ٢بقك 

 ( .1فارٞبو كاغفر لو كاجعل لو اآلخرة خّب مردا كمنقلبا من الدنيا (( )
ُب األمصار كاستؤب اٝبع الناس على بيعتو)ع( كحول ديوانو مائة ألف رجل كبث دعاتو 

على كاسط كاألىواز كفارس كظفر ٖبزاف األمواؿ من كالة العباسيْب فانتهج معهم مبدأ 
العدؿ الذم كاف ينادم بو كيقوؿ:)) ىل ىي إال سّبة علي )ع( أك النار ((كجيء إليو 

هبؤالء الناس فسأ٥بم ا٤باؿ. فأنكركا أف يكوف معهم شيء, فاستحلفهم كخلى سبيلهم دكف 
أك إكراه فكاف يقوؿ للرجل منهم: )) إف ظهر عندؾ ماؿ عددتك كذابا ((.  ضغط

كيقوؿ: )) ال حاجة ٕب ُب ماؿ ال يستخرج إال بالعذاب ((. ككاف يرشد أصحابو كيعلمهم 
كيبْب ٥بم كاجباهتم ُب رفع الظلم كدفع ا٤بفاسد، كمن كبلـ لو ألصحابو: )) أيها الناس إ٘ب 

من جسيم ا٣بّب عنداهلل عز كجل ُب ثبلث: ُب ا٤بنطق، كجدت ٝبيع ما تطلب العباد 
كالنظر، كالسكوت، فكل منطق ليس فيو ذكر فهو لغو، ككل سكوت ليس فيو فكر فهو 

سهو، ككل نظر ليس فيو اعتبار فهو غفلة، فطوىب ٤بن كاف منطقو ذكران، كنظره اعتباران، 



 ( .2موف منو (( )كسكوتو تفكران، ككسعو بيتو، كبكى على خطيئتو، كسلم ا٤بسل
__________ 

 .29، 28( ػ اإلفادة: 1)
 .224( ػ أبو الفرج: 2)

كقد بايعتو الزيدية كا٤بعتزلة ٝبيعان ككثّب من الفقهاء كالعقبلء أمثاؿ مطر الوراؽ، بشّب 
الرحاؿ، إبراىيم بن ٭بيلة، كمعاكية بن حرب بن قطن. ككاف أبو حنيفة يدعو إليو سران 

ومان: )) إذا أظفرؾ الٌلو بعيسى بن موسى فبل تسر فيهم بسّبة أبيك كيكابتو ككتب إليو ي
يـو ا١بمل فإنو ٓب يقتل ا٤بنهـز كٓب يغنم األمواؿ كٓب يبتع مدبران كٓب يذفف على جريح ألف 

القـو ٓب يكن ٥بم فئة كلكن سر فيهم بسّبتو يـو صفْب فإنو ذفف على ا١بريح كقسم 
 ( .1) الغنيمة ألف أىل الشاـ ٥بم فئة ((

 ا٤بواجهة مع العباسيْب
كجو أبو جعفر ا٤بنصور عيسى بن موسى لقتاؿ إبراىيم)ع( فتقدـ على رأس جيش قوامو 
ٟبسة عشر الفان. يقودىم ٞبيد بن قحطبة، كعلم إبراىيم)ع( فخرج ٤بواجهتم حٌب كصل 

( ا١بيش 3( كالتقى ا١بيشاف ىناؾ كالحت ألصحابو فرصة ا٥بجـو كتبييت )2باٟبرل )
عباسي كعرضوا عليو ذلك فقاؿ: ))إ٘ب أكره الغدر (( ٍب عبأ جيشو كجعل عيسى بن زيد ال

)ع( على ميمنتو كعلى ميسرتو لبيد بن ايب برد اليشكرم: كثبت ىو ُب القلب مع العلماء 
كالفقهاء. ككاف عدد جيشو يقرب من اثُب عشر الف مقاتل، كبدأت ا٤بعركة كاشتد القتاؿ 

اف ٞبيد بن قحطبة فيمن اهنـز كعلم أبو جعفر با٥بزٲبة فأعد دكابو فاهنـز العباسيوف. كك
للهرب كالرحيل. ك٤با رأل إبراىيم)ع( ا٥بزٲبة كما نزؿ هبم من القتل رٞبهم كأشفق عليهم 

 كأمر من يرد الراية.
__________ 

ث .ػ كعندما علم أبو جعفر بأمر أيب حنيفة )) رٞبو اهلل (( بع169( ػ ا٢بدائق الوردية:1)



 إليو كسقاه شربة مسمومة فمات.
 ( ػ مكاف بْب البصرة كالكوفة يبعد عن الكوفة ٕبوإب ست عشر فرسخان.2)
 ( ػ التبييت ىو ا٥بجـو ُب الليل.3)

كعندما رأل العباسيوف الرايات راجعة ظنوىا ىزٲبة فعادكا إٔب ا٤بعركة كاهنـز أصحاب عيسى 
يسى يقاتل، كاقتتل الناس قتاال شديدان فلما كاف بن زيد الذين كانوا معو ُب ا٤بيمنة كثبت ع

آخر النهار رفع إبراىيم )ع( ا٤بغفر من شدة ا٢بر فجاءه سهم غادر فاعتنق فرسو، 
كأحاطت بو الزيدية كأنزلوه من فوؽ فرسو. كرأل عيسى بن موسى ذلك التجمع فقاؿ: 

عفر ا٤بنصور ُب، ككاف كٰبكم على ماىؤالء كىجموا عليهم كحزكا رأسو، كبعثوا بو إٔب أيب ج
ىػ ((. كىكذا كانت النهاية ا٤بؤ٤بة لثورة إبراىيم 145من ذم القعدة سنة ))  25ذلك ُب 

بن عبداهلل )ع(. كقد بقيت عالقة ُب األذىاف تركل لؤلجياؿ قصة استشهاد بطل كزعيم 
 لعدالة.من زعماء أىل البيت قدـ نفسو ُب سبيل الٌلو من أجل أف ٙبيا األمة حياة ا٢برية كا

 بعد ا٤بعركة
٤با قتل )ع( قاؿ سفياف الثورم: )) ما أظن الصبلة تقبل، إال أف الصبلة خّب من تركها 

( ]يريد من لزمو ا٣بركج كٓب ٱبرج[. كسئل شعبة عن القياـ مع إبراىيم )ع( فقاؿ: )) 1)
 كاهلل ٥بو عندم بدر الصغرل.]ك٠بيت ا٤بعركة هبذا االسم[.

ما أحب إليو بعد حجة اإلسبلـ ا٣بركج مع إبراىيم أك ا٢بج كذلك سئل أبو حنيفة أيه
 ( .2فقاؿ: غزكة بعد حجة اإلسبلـ أفضل من ٟبسْب حجة )

كقاؿ ابو إسحاؽ الفزارم أليب حنيفة: )) ما اتقيت الٌلو حيث أفتيت أخي ُب ا٣بركج مع 
قتلو  إبراىيم بن عبداهلل بن حسن حٌب قتل (( فقاؿ ٕب: )) قتل أخيك حيث قتل يعادؿ

 ( .3لو قتل يـو بدر (( )
 مأساة أىل البيت

 ( كمنهم.4بقي أىل البيت )ع( ُب سجن أيب جعفر ا٤بنصور منذ حبسهم )



__________ 
 .1/202( ػ الشاُب: 1)
 .242( ػ أبو الفرج:2)
 .147( ػ أبو الفرج: 3)
ىة أف ىػ( كرا140( ػ كاف أبو جعفر ا٤بنصور قد أمر بالقبض عليهم ُب ا٤بدينة سنة)4)

ىػ( 144يظهر ٧بمد بن عبداهلل دعوتو. ٍب أرسلوا إٔب سجن ابن ىبّبة ُب الكوفة سنة )
 كماتوا ىناؾ.

ػ عبداهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن: القى من أنواع العذاب الكثّب الكثّب، كضيق عليو ا٣بناؽ 1
إف الٌلو ليأٌب بولديو فكاف يقوؿ ألخيو ا٢بسن: )) كاهلل لبليٍب أعظم من بلية إبراىيم)ع( 

عز كجل أمر إبراىيم)ع( أف يذبح ابنو كىو هلل طاعة ((. قاؿ إبراىيم: )) إف ىذا ٥بو 
الببلء ا٤ببْب (( كإنكم جئتمو٘ب تكلمو٘ب ُب أف آٌب بابِب ىذا الرجل فيقتلهما كىو هلل جل 

 كعز معصية ((. كقتل )ع( ُب سجنو.
ن بن ا٢بسن)ع( كتوفيا مع ػ ا٢بسن بن ا٢بسن بن ا٢بسن)ع(، كإبراىيم بن ا٢بس 3، 2

 أخيهما ُب سجن ا٥باَشية.
ػ علي بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن ا٢بسن )ع( ا٤بعركؼ بعبادتو كعلمو كيقاؿ لو مع امرأتو  4

الزكج الصاّب، كالذم ٓب ٙبركو األفعى كٓب ينتبو ٥با كىو ُب صبلتو إذ دخلت ُب ثيابو كالناس 
قات الصبلة ُب السجن إال بانتهائو من يصيحوف عليو حٌب خرجت. ككانوا ال يعرفوف أك 

 قراءة أجزاء من القرآف كانت مقررة لو.
كىزلت أجساـ القـو ُب السجن، فكانوا ٱبرجوف قيودىم حٌب إذا ٠بعوا ا٢برس أعادكىا إال 

 ىو فلم يفعل. فقاؿ لو عمو عبداهلل: ٓب ال ٙبل قيدؾ؟
 ( .1أبا جعفر ٓب قيد٘ب؟ )قاؿ )ع(: ال أفعل حٌب القى الٌلو عز كجل فأقوؿ: رب سل 

كاشتدت كطأة كمعاناة أىل البيت)ع( ُب السجن فطلب عبداهلل بن ا٢بسن )ع( منو أف 



يدعو على أيب جعفر فقاؿ: )) ياعم. إف أليب جعفر منزلة ُب النار ال يصلها إال ٗبا يوصل 
حق الٌلو تعأب  إلينا من األذل كإف لنا منزلة ُب ا١بنة ال نصلها إال بالصرب على ما ٢بقنا ُب

من أيب جعفر، فإف شئت أف أدعو الٌلو بأف يضع من منزلتنا ُب ا١بنة، كأف ٱبفف عن أيب 
جعفر من منزلتو ُب النار فعلت، كإف صربنا فعما قليل ٭بوت كنفضي إٔب رٞبة الٌلو (( فقالوا 

 بل نصرب فكاف ىذا ما كاف،كتوُب )ع( ُب السجن كىو ساجد.
)ع(: )) أيقظوا ابن أخي فإ٘ب أراه قد ناـ ُب سجوده، فحركوه  فقاؿ عبداهلل بن ا٢بسن

 ( .2فإذا ىو قد فارؽ الدنيا (( )
__________ 

 .1/214( ػ الشاُب: 1)
 .130( ػ أبو الفرج:2)

ػ العباس بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن ا٢بسن أخذ من على باب داره فقالت أمو: )) دعو٘ب  5
 ما كنت ُب الدنيا حية ((.أَشو كأضمو ((. فقالوا: )) ال كاهلل 

ػ إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن )ع( كاف كسبيكة الذىب كلما أكقد عليها  6
 ( .1النار ازدادت خبلصا. فكاف كلما اشتد عليو الببلء ازداد صربا )

ػ ٧بمد بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن كىو الديباج األصفر رآه أبو جعفر ا٤بنصور  7
 و إليو مقيدا باألغبلؿ فقاؿ: )) أنت الديباج األصفر ((! قاؿ:عندما جيء ب

)) نعم ((. قاؿ: )) أما كاهلل ألقتلنك قتلة ما قتلتها أحدا من أىل بيتك (( ٍب أمر 
 باسطوانة مبنية ففرغت كأدخل فيها كبنيت عليو كىو حي.

هنم، ككأف ككاف مصّب البقية من أىل البيت )ع( نفس ا٤بصّب الذم لقيو آباؤىم كإخوا
انتساهبم إٔب رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كرفعة شأهنم جرٲبة يستحقوف عليها 

 القصاص ُب نظر الظا٤بْب..!!
 عيسى بن زيد )ع(



كاف عيسى بن زيد على ميمنة إبراىيم بن عبداهلل )ع( كبعد ا٤بعركة تفرؽ الناس عنو كٓب 
عند ا٢بسن بن صاّب. ككاف )ع( غزير  ٯبد من ينصره فخرج متواريا عن األنظار كبقي

العلم، كاسع الفهم، قد أحاط بعلـو أىل بيتو)ع( كفقهاء ا٤بدينة. كاشتد الطلب عليو حٌب 
غّب ىيئتو كنسبو لئبل يعرفو أحد، كمع ذلك حافظ على فكره الزيدم كعلومو كأقبل على 

مثل سفياف الثورم. قاؿ أصحابو سران ينقل إليهم علـو أىل البيت كركاياهتم كركايات غّبىم 
 علي بن ا٢بسْب الفخي)ع(: )) ما فينا خّب من عيسى بن زيد((.

]٠بي مؤًب األشباؿ ألنو اعَبض طريق الناس لبوة كٓب يستطع أحد قتلها، فتقدـ كقتلها 
 فقالوا: )) أيتمت أشبا٥با (( فسمي مؤًب األشباؿ[

 شيء من معاناتو )ع(
__________ 

 .135( ػ أبو الفرج: 1)

اشتد عليو طلب ا٣بليفة العباسي ا١بديد )) ا٤بلقب ا٤بهدم(( فاضطر إٔب التنكر كاشتغل 
سقاء على ٝبل حٌب ال يعرؼ، ككاف ينفق من ذلك فإذا ٓب ٯبد شيئا خرج إٔب خارج 

البصرة إذا كجد من بقلها شيئا مرميان ليسد بو رمقو، كٓب يستطع أىل بيتو )ع( زيارتو كمعرفة 
 من القتل.حالو خوفا عليو 

يركم ا٤بؤرخوف قصة عن جزء من معاناتو كما حل بو من العباسيْب كذلك: أف ٰبٓب بن 
ا٢بسْب بن زيد)ع(قاؿ ألبيو يا أبت إ٘ب أشتهي أف أرل عمي عيسى بن زيد. كدافعو كالده 

مراران ٍب إنو قبل كأعلمو ٗبكانو كا٤بكاف الذم ينزؿ فيو كقاؿ لو: )) سيقبل عليك عند 
ل طويل مسنوف الوجو قد آثر السجود ُب جبهتو عليو جبة صوؼ يستقي ا٤باء ا٤بغرب كه

على ٝبل كقد انصرؼ يسوؽ ا١بمل ال يضع قدما كال يرفعها إال ذاكران الٌلو عز كجل، 
كدموعو تنحدر. فقم كسلم عليو كعانقو فإنو سيذعر منك كما يذعر الوحش. فعرفو 

بل كيسألك عنا ٝبيعان كٱبربؾ بشأنو كال نفسك كانتسب لو فإنو يسكن إليك كٰبدثك طوي



يضجر ٔبلوسك معو. كال تطل عليو ككدعو فإنو سوؼ يستعفيك من العودة إليو فافعل ما 
يأمرؾ بو من ذلك ، فإنك إف عدت إليو توارل عنك كاستوحش منك كانتقل عن موضعو 

 كعليو ُب ذلك مشقة.
سى )ع( بكاء طويبل ٍب قاؿ لو: كذىب ٰبٓب)ع( كًب اللقاء كما كصف لو كالده. كبكى عي

)) يا بِب أنا أسقي على ىذا ا١بمل ا٤باء فأصرؼ ما اكتسب إٔب صاحبو كأتقوت الباقي 
كرٗبا عاقِب عائق عن استقاء ا٤باء فأخرج إٔب الربية بظهر الكوفة فألتقط ما يرمي الناس بو 

ب ٰبٓب بعد ذلك إٔب من البقوؿ فأتقوتو. ٍب أىقسم على ٰبٓب أف ينصرؼ كاليعود إليو. فذى
 ( .1ذلك ا٤بكاف فلم ٯبده )

كنادل ا٤بهدم ُب األمصار باألماف لعيسى بن زيد كبلغ عيسى )ع( فقاؿ: )) لئن أبيت 
 خائفا ليلة كاحدة أحب إٕب من ٝبيع ما بذؿ ٕب كمن الدنيا بأسرىا ((.

__________ 
 .270( ػ أبو الفرج: 1)

. كُب أحد مواسم ا٢بج التقى بسفياف الثورم كبقي عليو السبلـ متنكرا ال يعرفو أحد
كتذاكرا بعض مسائل العلم فقاؿ سفياف: )) حب بِب فاطمة كا١بزع ٥بم ٩با ىم عليو من 

(، كقاؿ لو ا٢بسن بن 1ا٣بوؼ كالقتل كالتطريد يبكي من ُب قلبو شيء من اإلٲباف (( )
آالؼ رجل ((. فقاؿ صاّب يومان: )) مٌب تسوِّؼ ا٣بركج كقد اشتمل ديوانك على عشرة 

عيسى: )) كٰبك أتكثر على العدد كأنا هبم عارؼ أما كاهلل لو كجدت فيهم ثبلٜبائة رجل 
أعلم أهنم يريدكف الٌلو عز كجل كيبذلوف أنفسهم لو كيصدقوف للقاء عدكه ُب طاعتو 

و ٣برجت قبل الصباح حٌب أبلي عند الٌلو عذرا ُب أعداء الٌلو كأجرم أمر ا٤بسلمْب على سنت
كسنة نبيو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كلكن ال أعرؼ موضع ثقة يفي ببيعتو هلل عز كجل 

(. كاضطره التنكيل كتضييق ا٣بناؽ عليو أف يبقى متواريان حٌب توُب 2كيثبت عند اللقاء (( )
 ىػ(. كعندما علم ا٤بهدم ٗبوتو ٞبداهلل كسجد هلل شكران!!.166ُب سنة )



 خي )ع(اإلماـ ا٢بسْب بن علي الف
ىو ا٢بسْب بن علي بن ا٢بسن بن ا٢بسن )ع( لقب بالفخي )) لقتلو ُب فخ (( بْب مكة 
كا٤بدينة ككركد األثر بذلك كما ركم عن الرسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) أنو انتهى 

إٔب موضع فخ فصلى بأصحابو صبلة ا١بنائز ٍب قاؿ: )) يقتل ىاىنا رجل من أىل بيٍب ُب 
ؤمنْب ينزؿ عليهم بأكفاف كحنوط من ا١بنة تسبق أركاحهم أجسادىم (( عصابة من ا٤ب

(3. ) 
 

 نبذة عن حياتو
__________ 

 .1/212( ػ الشاُب: 1)
 .277( ػ أبو الفرج: 2)
 .289، أبو الفرج:  1/218( ػ الشاُب3)

نشأ على العلم كالتسامح كالكـر كانطبعت فيو الصفات العلوية الٍب يتميزكف هبا  
ة، كاألرٰبية، كا٤بركءة، كالعلم. ككاف كآبائو الكراـ كرٲبان ينفق مالو سران كعبلنية: كالشجاع

كيتصدؽ بكل ما ٲبلك، كيقَبض ا٤باؿ ليعطي أصحاب ا٢باجات. يركل أنو باع ضيعة لو 
بأربعْب ألف درىم. ٍب كقف على باب داره يفرقها بْب أىل ا٢باجات. كقد اشتهر ا٢بسْب 

. حٌب عوتب ُب ذلك فقاؿ: )) كاهلل ما أظن أف ٕب فيما أيعطي أجران سبلـ الٌلو عليو بالك ـر
.)) 

بَّوفى{ كلقد استول  فقيل لو كيف؟ فقاؿ:ػ إف الٌلو يقوؿ: }لىٍن تػىنىاليوا البػِّرَّ حىٌبَّ تػيٍنًفقيوا ٩بَّا ٙبًي
 عندم الَباب كالذىب.

أباىا كإخوهتا كرث السماحة من أمو زينب بنت عبداهلل بن ا٢بسن )ع( الٍب فقدت 
كأعمامها كأقارهبا أياـ أيب جعفر ا٤بنصور فلم تذكره بسوء كراىة اف تشفي نفسها ٗبا يؤٜبها 



بل كانت تقوؿ: )) يافاطر السماكات كاألرض ياعآب الغيب كالشهادة ا٢باكم بْب عباده 
 (.1احكم بيننا كبْب قومنا با٢بق كأنت خّب ا٢باكمْب (( )

 بواعث جهاده )ع(
__________ 

 .214( ػ الشاُب: 1)

( كٔب على ا٤بدينة عمر بن عبد العزيز بن عبداهلل بن عمر ٤1با كٕب ا٣ببلفة موسى ا٥بادم )
بن ا٣بطاب ككاف كارىان ألىل البيت)ع(، فأنزؿ سخطو عليهم كضرب بعضهم كحصرىم 

ُب ا٤بدينة كأخذ بعضهم بكفالة بعض ككاف ا٢بسن بن ٧بمد بن عبداهلل بن ا٢بسن ُب  
، كُب يـو من األياـ كف الة ٰبٓب بن عبداهلل )ع( كا٢بسْب بن علي ككاف يستعرضهم كل يـو

( فأمرىم عمر بإحضاره فأخربكه أنو 2غاب ا٢بسن بن ٧بمد عن العرض لبعض حاجتو )
خرج ٢باجتو فقاؿ: )) إف ٓب ٙبضركه فواهلل ألضربن ا٢بسْب ألف سوط، كلئن عثرت عليو 

لو كقاؿ: )) آلتينك با٢بسن ىذه الليلة إف كجدتو،  ألقتلنو. فغضب ٰبٓب)ع( كحلف
 ( .3أكآلتينك إٔب دارؾ حٌب تعلم ٗبجيئي (( )

 بيعة ا٢بسْب )ع(
كاف ما ٯبرم ُب ا٤بدينة على أىل البيت )ع( من الكبت كالضغط كاإلرىاب كمعاملتهم 

 رل.تلك ا٤بعاملة السيئة يعانيو كيقاسيو ا٤بستضعفوف من ا٤بؤمنْب ُب األمصار األخ
كىذا ما كضع ا٢بسْب)ع( أما ـ مسؤلياتو ا٤بلقاه على عاتقو، كأجربه على إعبلف دعوتو 

 ليحقق لؤلمة العدالة كيقيم سنة رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم.
كبعد تلك ا٢بادثة اجتمع أىل البيت )ع( كبعث ا٢بسْب إٔب ا٢بسن بن ٧بمد ٱبربه كيقوؿ: 

 ف بيِب كبْب ىذا الفاسق فامض حيث أحببت ((.)) يا ابن عم قد بلغك ما كا
فقاؿ ا٢بسن: )) ال كاهلل يا ابن عمي بل أجيء معك الساعة حٌب أضع يدم ُب يده ((. 

فقاؿ ا٢بسْب )ع(: )) ما كاف الٌلو ليطلع علي كأنا جاء إٔب ٧بمد صلى الٌلو عليو كآلو 



ف يقيِب من النار كسلم كىو خصمي كحجيجي ُب دمك، كلكن أقيك بنفسي لعل الٌلو أ
( ))4. ) 

__________ 
( ػ تؤب موسى )) ا٤بلقب با٥بادم (( ا٣ببلفة بعد كالده ا٤بلقب )) با٤بهدم (( ككاف 1)

 معركفا بقسوتو كشدتو.
 ( ػ ككاف سبب ذلك أف ا٢بسن بن ٧بمد تزكج فتغيب عن العرض اليومي.2)
 .5/75( ػ انظر ابن األثّب: 3)
 .178( ػ ا٢بدائق الوردية: 4)

اجتمع مع ا٢بسْب ستة كعشركف من أىل البيت )ع( كمواليهم منهم: ٰبٓب كسليماف، 
كإدريس بنو عبداهلل بن ا٢بسن، كإبراىيم بن إ٠باعيل، عبداهلل بن جعفر بن ٧بمد. كانتظركا 

إٔب الفجر كدخلوا مسجد رسوؿ اهلل صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كارتفع صوت ا٤بؤذف )) 
(( كصلى ا٢بسْب )ع( بالناس صبلة الفجر ٍب صعد ا٤بنرب كقاؿ: ))  ٕبي على خّب العمل

أيها الناس أنا ابن رسوؿ الٌلو، كعلى منرب رسوؿ الٌلو، كُب حـر رسوؿ الٌلو، أدعوكم إٔب سنة 
رسوؿ اهلل صلى الٌلو عليو كآلو كسلم. أيها الناس: أتطلبوف آثار رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو 

 العود تتمسحوف بذلك كتضيعوف بضعة منو ((.كآلو كسلم ُب ا٢بجر ك 
كأقبل الناس على بيعتو ككاف نص بيعتو: )) أبايعكم على كتاب الٌلو كسنة رسوؿ الٌلو كعلى 
أف يطاع الٌلو كال يعصى كأدعوكم إٔب الرضاء من آؿ ٧بمد على أف نعمل فيكم بكتاب الٌلو 

ة كالقسم بالسوية كعلى أف تقيموا كسنة نبيو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كالعدؿ ُب الرعي
معنا ك٘باىدكا عدكنا فإف ٫بن كفينا لكم كفيتم لنا. كإف ٓب نف لكم فبل بيعة لنا عليكم (( 

(1. ) 
 ا٤بواجهة مع العباسيْب ُب ا٤بدينة

( جيوش العباسيْب كىجم على ا٢بسْب )ع( ُب ا٤بسجد يسبو 2ٝبع خالد الرببرم )



إف ٓب أقتلك (( فما ٙبرؾ ا٢بسْب )ع( من مكانو. كأراد  كيصيح ُب كجهو: )) قتلِب الٌلو
خالد الدخوؿ فانقض عليو ٰبٓب كإدريس كقتبله فتفرؽ أصحابو. ككاف مبارؾ الَبكي أمّبان 

على ا٢بجيج ُب ىذه السنة كعلم ببيعة ا٢بسْب)ع( قبل كصولو ا٤بدينة فأرسل إٔب 
نو ال ٰبب أف يبتلي بو كُب الليل ا٢بسْب)ع( أف يرسل ٦بموعة من جنده ُب الليل لينهـز أل

قدـ عشرة من أصحاب ا٢بسْب)ع( يتظاىركف با٥بجـو ، فتظاىر مبارؾ باإلنسحاب إٔب 
 مكة.

 ُب الطريق إٔب مكة
__________ 

 .1/214( ػ الشاُب: 1)
 ( ػ قائد ا١بيش العباسي ُب ا٤بدينة.2)

عدد أىل بدر. منهم  ٘بهز ا٢بسْب )ع( للرحيل إٔب مكة ُب أىلو كأصحابو كبلغ عددىم
( 1أكثر من عشرين رجبل من أىل البيت )ع(. كسار ا١بيش حٌب كصل )) فخ (( )

فاعَبضتهم القوات العباسية، فأمر ا٢بسْب )ع( رجبل من أصحابو ينادم على الناس: )) 
يا معشر الناس يامعشر ا٤بسودة. ىذا ا٢بسْب بن رسوؿ اهلل صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كابن 

 ( .2عوكم إٔب كتاب الٌلو كسنة رسوؿ اهلل صلى الٌلو عليو كآلو كسلم )عمو يد
 ا٤بعركة الدامية

ٓب يستجب العباسيوف لنداءات ا٢بسْب )ع(، كعبأ موسى بن عيسى أصحابو كمعو من 
( 3القواد: العباس بن ٧بمد، كجعفر ك٧بمد ابنا سليماف كمبارؾ الَبكي كدارت معركة )

)ع( كأصحابو قتاال شديدا كأظهركا صورة رائعة ُب التضحية رىيبة ىناؾ كقاتل ا٢بسْب 
كالفداء. كمن ذلك أف ا٢بسن بن ٧بمد أصيب بسهم ُب عينو فَبكو ُب عينو كجعل يقاتل 

أشد القتاؿ حٌب ناداه ٧بمد بن سليماف: يا ابن خاؿ اتق الٌلو ُب نفسك كلك األماف 
ٛبنعِب ٩با ٛبنع منو نفسك فاعطاه فقاؿ: )) كاهلل مالكم أماف كلكِب أقبل منك على أف 



٧بمد بن سليماف ذلك كأخرج السهم من عينو كعصب عليها كأدخلو عليهم. فصاح 
العباس بن ٧بمد بابنو عبداهلل قتلك الٌلو إف ٓب تقتلو أبعد تسع جراحات تنتظر ىذا. فقاؿ 

 موسى بن عيسى: إم كاهلل عاجلوه. فهجموا عليو كقتلوه.
ة أك خوؼ من تلك ا١بموع كأصيب بضربة قطعت من جانبو قطعة كقاتل ا٢بسْب دكف رىب

فذىب كدفنها ٍب عاد للقتاؿ كأصيب بطعنة، كاستمر ُب القتاؿ كالدماء تنزؼ منو كٓب 
يستطيعوا ٦باراتو. فقاؿ ٞباد الَبكي ككاف راميان: أرك٘ب حسينا فأركه ذلك فرماه بسهم 

 فقتلو.
كقعوا مع القتلى ٍب خرجوا مع جنح الليل  كٓب ينج من أصحاب ا٢بسْب)ع( إال القليل

 ا٤بظلم كاختلطوا با٢بجيج. أما من أسر منهم فكاف مصّبىم القتل.
__________ 

 ( ػ تقع على بعد ستة أمياؿ من مكة تقريبا.1)
 .299( ػ أبو الفرج: 2)
 ( ػ كانت ا٤بعركة يـو الَبكية.3)

موسى الكاظم فقاؿ موسى بن كبعد ا٤بعركة أحضرت الرؤكس إٔب موسى بن عيسى كعنده 
عيسى: أىذا رأس ا٢بسْب؟ فقاؿ:)) نعم كاهلل، إنا هلل كإنا إليو راجعوف مضى كاهلل مسلما 

صا٢با صوامان قوامان آمران با٤بعركؼ ناىيان عن ا٤بنكر ما كاف ُب أىل بيتو مثلو ((. كظلت 
( 1كالطيور ا١بارحة ) حثث القتلى ثبلثة أياـ دكف أف توارل حٌب أكلتها ا٢بيوانات الضارية

( 2كٓب ٯبرؤ أحد على مواراهتا خوفا من العباسيْب! كعلم كإب ا٤بدينو عمر بن عبدالعزير )
 (.3بقتل ا٢بسْب)ع( فأحرؽ داره كدكر أىلو كصادر أموا٥بم ك٩بتلكاهتم )

كىكذا شهدت مكة مأساة من أكرب مآسي أىل البيت، كشهدت إراقة دمائهم مثلما 
 اقة دماء النفس الزكية.شهدت ا٤بدينة إر 

 من بقي من أىل البيت )ع( بعد معركة فخ



كانت معركة )) فخ (( كاستشهاد ا٢بسْب )ع( ضربة قاصمة لئلسبلـ كا٤بسلمْب ككاف 
على علماء كزعماء أىل البيت)ع( بعدىا مسئولية ٞبل كنشر الفكر اإلسبلمي األصيل 

 ٲبر هبا اإلسبلـ فخرجوا مستَبين ُب كعلومو، كعليهم صيانتو ُب ىذه الظركؼ القاسية الٍب
البلداف. فخرج ٰبٓب بن عبداهلل )ع( إٔب اليمن كدخل صنعاء كأخذ عنو علماؤىا ٍب انتقل 

 إٔب السوداف كتنقل ُب البلداف ينشر علومو حٌب استقر أخّبان ُب الديلم.
نتحدث عن كذىب إدريس بن عبداهلل إٔب ا٤بغرب كأقاـ الدكلة الزيدية اإلدريسية ىناؾ كس

 ذلك ُب مقرر ا٤برحلة الثالثة إنشاء الٌلو.
كتفرؽ الباقوف ُب األمصار ٰبيوف علـو أىل البيت)ع( كٰبفظوهنا من التشويو كالتحريف 

 يبذلوف ُب سبيل ذلك نفوسهم كأركاحهم.
 اإلماـ ٰبٓب بن عبد اهلل )ع(

__________ 
 .268( ػ جهاد الشيعة: 1)
د توارل ُب ا٤بدينة عند قياـ ا٢بسْب )) ع (( كٓب يعد إٔب ( ػ كاف عمر بن عبدالعزيز ق2)

 اإلمارة إال بعد خركجو.
 .271( ػ جهاد الشيعة: 3)

كاف قد خرج )ع( متواريا مثخنا ٔبراحاتو بعد معركة فخ ػ كما تقدـ ػ ٯبوب بعلمو اآلفاؽ 
كمعارفو، ( كبقي متنقبل ُب البلداف يفيد الناس بعلمو 1فدخل صنعاء كأخذ عنو علماؤىا )

كلكن العباسيْب ضيقوا ا٣بناؽ عليو كعلى أتباعو، كطاردكىم ُب كل مكاف كأ١بأكه إٔب ببلد 
الَبؾ فدخلها كتوصل إٔب ملك الَبؾ )) خاقاف (( فأكرمو ىو كأصحابو فدعاه ٰبٓب )ع( 

 إٔب اإلسبلـ فأسلم على يديو سران.
ب تسليم ٰبٓب )ع( فرفض كعلم الرشيد ٗبكانو فأرسل رسوال يسمى )) النوفلي (( كطل

ملك الَبؾ كقاؿ: )) ال أفعل كال أرل ُب ديِب ا٣بدع كا٤بكر، كىو رجل من كلد نبيكم، 



 ( .2شيخ، عآب، زاىد، قد أتا٘ب كالتجأ إٕب كىرب منكم، كىو عندم عزيز مكـر (( )
 

 بيعتو )ع(
مصار بقي )ع( ُب ببلد الَبؾ يبث دعوتو ككردتو بيعة مائة ألف رجل من ٨بتلف األ

اإلسبلمية ٍب خرج إٔب ببلد الديلم كقبل خركجو قاؿ لو خاقاف: )) ال ٚبرج فلك عندم ما 
تريد (( فأجابو ٰبٓب بأف كاجبو اإلسبلمي ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر قد ٙبتم 

عليو، كأنو ٯبب عليو أف ٯباىد ُب سبيل الٌلو كقاؿ: )) ال يسعِب ا٤بقاـ ُب ديِب كقد بايعِب 
( ككدعو كخرج إٔب جباؿ الديلم 3أىل ا٤بشرقْب كا٤بغربْب كخراساف ككردت كتبهم عليَّ (( )

كأسلم على يديو ٝبع كبّب كبث دعاتو ىناؾ ككاف قد كرد عليو كتب بيعة ما ئة ألف رجل 
 ػ كما تقدـ ػ قلم ٰبضر منهم سول سبعْب رجبل.

 بعض من بايعو من العلماء:
وؿ بن إبراىيم، كعبد العزيز بن ٰبٓب الكنا٘ب، كعبدربو بن بايعو علماء عصره كمنهم : ٨ب

 (4علقمة، كبشر بن ا٤بعتمر، ك٧بمد بن إدريس الشافعي )
__________ 

 ( ػ من الذين أخذكا عنو: ٰبٓب بن زكريا الصنعا٘ب، كٰبٓب بن إبراىيم.1)
 .286( ػ ا٤بصابيح ػ خ ػ: 2)
 .286( ػ ا٤بصابيح ػ خ ػ:3)
. كاف ٧بمد بن إدريس الشافعي رٞبو اهلل من أجل اتباع آؿ 286خ ػ : ( ػ ا٤بصابيح ػ 4)

 ٧بمد كأىل اإلخبلص ُب كالية أبناء الرسوؿ كىو القائل:
 يا أىل بيت رسوؿ اهلل حبكمو ... فرض من اهلل ُب القرآف أنزلو

 كفاكمو من عظيم الشأف أنكمو ... من ٓب يصل عليكم ال صبلة لو



 كغّبىم.
 لسياسية٧باكالت الرشيد ا

استشار الرشيد ٰبٓب بن خالد الربمكي ُب أمر ٰبي بن عبداهلل فأشار عليو بإرساؿ ابنو 
الفضل لقتالو فواله الرشيد تلك ا١بهة كأعطاه ا٥بدايا كاألمواؿ كجهزه ٔبيش قوامو ٟبسوف 
ألف رجل، فتوجو الفضل إٔب ملك الديلم )) جستاف (( كأعطاه ا٥بدايا كاألمواؿ كطلب 

م ٰبٓب بن عبداهلل )ع( فامتنع جستاف عن تسليمو. من جانب آخر كتب الفضل منو تسلي
رسالة إٔب ٰبٓب )ع( يعرض عليو األماف كٰبذره إف ٓب يستجب فأجاب عليو ٰبٓب )ع( 

يذكره ٗبصّب أكلئك الذين منحهم العباسيوف األماف قبلو فكاف مصّبىم القتل، كٓب يقبل 
 ( أمانو.1)

 دكر علماء السوء
ركف الرشيد قد بعث مع الفضل كتابا إٔب ٰبٓب إف امتنع جستاف من تسليمو فيو كاف ىا

األماف ا٤بوثق كفيو من اإلغراءت الشيء الكثّب، فرد ٰبٓب)ع( على كتاب ىاركف الرشيد. 
( على ىاركف الرشيد ٝبع أىل الرأم كاستشارىم فقاؿ أبو 2ك٤با كرد كتاب ٰبٓب )ع( )

اف من قضاتو ػ علي أف أحتاؿ ُب ذلك حٌب تستلم ٰبٓب البخَبم ))كىب بن كىب (( ػ كك
من جستاف. فقاؿ ىاركف: كيف ذلك؟ قاؿ: اٝبع من كجوه أىل قزكين كز٪باف كالرم كأهبر 

كٮبذاف كعلمائها من قدرت عليو كيشهدكف عند جستاف أ٘ب قاضي القضاة فأشهد أف 
طاه ثبلٜبائة ألف درىم (، ففرح الرشيد كأع3ٰبٓب لك عبد كيشهدكف كأنا لك با٣ببلفة )

 كعينو قاضيا للقضاة.
 ا٤بسّب إٔب ملك الديلم
__________ 

 ( ػ ك٩با يثّب العجب أف ا٣بمسْب األلف جاءكا لعرض األماف على زعمهم!!1)
 .1/225( ػ كتاب الرد مذكور ُب الشاُب لئلماـ عبداهلل بن ٞبزة: 2)
 .188( ػ ا٢بدائق الوردية: 3)



هات ألفا كثبلٜبائة عآب كأخربىم ٗبهمتهم كىدد من امتنع منهم ٝبع الرشيد من تلك ا١ب
بضرب عنقو كتوجهوا مع الفضل إٔب جستاف ككاف الفضل قد عرؼ أف امرأة جستاف غالبة 

عليو فأرسل ٥با ا٥بدايا كاألمواؿ فأشارت على زكجها بتسليمو كتقدـ الفضل بالشهود 
جدت أحدان ٚبدعو بدعوتك غّبم؟ (( كاألمواؿ ١بستاف. فقاؿ جستاف: )) يا ٰبٓب ما ك 

فقاؿ لو ٰبٓب)ع(: )) أيها الرجل إف لك عقبل فاجعلو حكما دكف ىواؾ لو أ٘ب كنت عبدان  
كما قالوا ما كجهوا إليك هبذا ا٤باؿ كال كجهوا ىذا ا١بند العظيم كأنفقوا ىذا ا٤باؿ ا١بسيم 

ا عندؾ بالزكر فابعث ألجل عبد ىرب، كال ٝبعوا من كجوه ىذه األمصار من ترل ليشهدك 
من تثق بو ليسأؿ عِب ُب ىذه األمصار كُب غّبىا من أنا حٌب تكوف على يقْب من أمرؾ 

( ))1. ) 
فقاؿ لو جستاف كقد غلبت عليو امرأتو كطمع ُب كثرة األمواؿ ا٤ببذكلة: )) ىذا يطوؿ، ما  

الشهادة كإف  كاف ىؤالء ليشهدكا عندم بالزكر ((. فقاؿ ٰبٓب )ع(: )) إهنم مكرىوف على
 من أبا منهم قتل فاٝبع بيِب كبينهم ((!.

 مقابلة العلماء
التقى ٰبٓب )ع( بالعلماء كخطبهم خطبة طويلة ذكرىم ٗبنزلة أىل البيت )ع( فيهم كما 

حل هبم من التشريد كالقتل كقاؿ ُب آخرىا: )) فصرنا طريدة لكم من دار إٔب دار، كمن 
ٍب ٓب ينفعكم ذلك حٌب أخرجتمونا من دار جبل إٔب جبل، كمن شاىق إٔب شاىق، 

اإلسبلـ إٔب دار الشرؾ، ٍب ٓب ترضوا بذلك من حالنا حٌب تداعيتم علينا معشر العرب 
خاصة من دكف العجم من ٝبيع األمصار كا٤بداين كالبلداف فخرجتم إٔب دار الشرؾ طالبْب 

م باجتياحنا. زعمتم أف ال لدمائنا دكف دماء أىل الشرؾ تلذذان منكم بقتلنا كتقربا إٔب ربك
يبقى بْب أظهركم من ذرية نبيكم عْب تطرؼ كال نفس تعرؼ، ٍب ٓب يقم بذلك منكم إال 

 (2أعبلمكم ككجوىكم كعلماؤكم كفقهاؤكم كاهلل ا٤بستعاف (( )
 موقف العلماء

__________ 



 .188/ 1( ػ ا٢بدائق الورديو: 1)
 .1/232( ػ ا٣بطبة مذكورة ُب الشاُب: 2)

لقـو من مقالة ٰبٓب )ع( كتشاكركا فيما بينهم كصمموا على عدـ الشهادة غّب أف أبا بكى ا
البخَبم قاؿ: )) ىذا ٰبٓب قد دخل الديلم كيريد أف يقاتل بأىل الشرؾ أىل األسبلـ كقد 

جازت الرخصة ُب الكذب كا٣بديعة ُب ا٢برب، كقد رأينا أف ٰبٓب عبد ألمّب ا٤بؤمنْب نطلب 
هلل تعأب. كأعاد عليهم قراءة الكتاب كما فيو ٤بن أىب الشهادة، كصاح بذلك الثواب عند 

فيهم ما تنتظركف خدعكم فا٬بدعتم كملتم معو على أمّب ا٤بؤمنْب، كاهلل لئن امتنعتم من 
 ( .1الشهادة عليو لتقتلن عن آخركم كلتسبْب ذراريكم كلتؤخذف أموالكم )

. فقاؿ جستاف: )) ىل بقي لك عذر؟ (( كتقدموا بالشهادة أف ٰبٓب عبد ٥باركف الرشيد
قاؿ ٰبٓب )ع(: بكاؤىم كترددىم. كلكن ٰبٓب )ع( أيقن أنو سيسلم ال ٧بالة. فقاؿ 

١بستاف: )) إف أبيت إال غدران فانظر٘ب آخذ ٕب كألصحايب األماف على نسخة أنسخها 
((. فوافق  كأبعثها إٔب ىاركف حٌب أكتب إقراره ٖبطو كٝبيع الفقهاء كالعلماء كا٤بعدلْب

 جستاف على ذلك.
 األماف

كتب ٰبٓب )ع( نسخة األماف على لساف ىاركف الرشيد ال ينقضو أك يبطلو كلو أف يذىب 
حيث شاء ىو كأصحابو كإف نول ىاركف ا٣بديعة أك نقضو فهو ٨بلوع من إمرة ا٤بؤمنْب، 

 كفيل كشهيد كاألمة منو بريئة ككل ما ٲبلك صدقة، كعليو طبلؽ نسائو كعتق مواليو، كاهلل
(.كأرسلت نسخة األماف إٔب ىاركف ففرح هبا كطيف هبا على 2عليو ُب ىذا األماف )

العلماء فوثقوىا ٝبيعا، ككاف األماف نسختْب أعطي ىاركف الرشيد نسخة، كبقيت نسخة 
 منو مع ٰبٓب)ع(.

 رحيل ٰبٓب )ع( من الديلم
لعلماء فانفصل عن جستاف كصل األماف إٔب ٰبٓب)ع( موقعا موثقا بشهادة الفقهاء كا



بأصحابو، ك٤با دنا من الفضل تلقاه كترجل لو كقبل ركابو ٗبرأل من جستاف فندـ كأخذ 
ينتف ٢بيتو كٰبثو الَباب على رأسو تلهفا كٙبسرا على عملو كهتاكنو فقاـ عليو بنو عمو 

 كقتلوه.
__________ 

 .1/232( ػ الشاُب: 1)
 .234ػ  232/ 1ص األماف ُب كتابو الشاُب: ( ػ ذكر األماـ عبداهلل بن ٞبزة ن2)

قدـ ٰبٓب )ع( بأصحابو مع الفضل بن ٰبٓب إٔب بغداد كاستقبلو ىاركف الرشيد كأكرمو كأقاـ 
مدة ُب بغداد، ٍب استأذف ىاركف الرشيد أف يذىب إٔب ا٤بدينة فأذف لو كأقاـ )ع( با٤بدينة 

بخَبم كمعهم ٦بموعة، ففكركا ُب فتضايق من إقامتو عبداهلل بن مصعب الربّبم، كأبو ال
طريقة للخبلص من اإلماـ ٰبٓب بن عبداهلل )ع( فسعوا بو إٔب الرشيد ككتب مصعب إليو: 

 )) إنا كنا نظن أف ليس ُب اإلسبلـ إال خليفة كاحد، ٍب اآلف قد صار عندنا خليفة ((.
أمره كعندما كصل كتاب مصعب إٔب الرشيد. صادؼ ىولن ُب نفسو، فطلب ٰبٓب )ع( ك 

 با٤بثوؿ بْب يديو، كعندما كصل ٰبٓب)ع( إٔب ىاركف حبسو ُب سرداب عند خادمو مسركر.
 ٰبٓب )ع( ُب السجن

لقي )ع( من العناء الكثّب داخل سجنو كلكنو اٚبذ من سجنو مسجدان للعبادة كا٣بشوع. 
 فكاف يسجد بعد صبلة العشاء كال يقـو من تلك السجدة إال كقت الفجر.

عد بعض الليإب إٔب سطح قصره ليشاىد النور ا٤بنبعث من سجن ٰبٓب)ع( ككاف ىاركف يص
كُب ليلة من الليإب دعا الرشيد )ٰبٓب بن خالد الربمكي( كصعدا إٔب سطح القصر فقاؿ 
ىاركف ليحٓب: )) انظر ىل ترل ىناؾ شيئان ُب ذلك الدار؟ (( فذىب ٰبٓب لّبل كعاد 

: ))رأيت بياضا (( فسكت ىاركف كأمر ٰبٓب فقاؿ ىاركف: )) ماذا رأيت؟ (( قاؿ ٰبٓب
با١بلوس فجلسا يتحدثاف إٔب طلوع الفجر فلما كاف عند الطلوع قاؿ ىاركف: )) اذىب 

إٔب ذلك ا٤بكاف كانظر ىل ترل شيئان (( ؟ فذىب ٰبي كعاد كقاؿ: )) لست أراه (( فقاؿ 



زاؿ ساجدان حٌب ىاركف: )) ذلك ٰبٓب بن عبداهلل إذا فرغ من صبلة العتمة سجد فبل ي
 ( .1يقـو لصبلة الغداة )
__________ 

 .296( ػ انظر ا٤بصابيح: 1)

كيركل أف الرشيد قاؿ يوما ٣بادمو مسركر اذىب كانظر ماذا يفعل ٰبٓب؟ فذىب مسركر إٔب 
السجن ككجد ٰبٓب )ع( يعد طعامو فأخرب ىاركف بذلك. فقاؿ اذىب كقل لو: )) اطعمنا 

إليو كاخربه بطلب ىاركف. فأفرغ ٰبٓب )ع( قدره ُب كعاء من قدرؾ (( كذىب مسركر 
كأعطاه مسركرا. فذىب بو إٔب الرشيد بْب مائدتو فأعرض عنها كأقبل يأكل طعاـ ٰبٓب 

 )ع( حٌب جاء على آخره كمسح بلقمتو آخر بصلة كانت قد علقت ُب الوعاء.
فذىب كعرضها على  ٍب أعطى مسركران مائة من أثوابو كأمره أف يذىب هبا إٔب ٰبٓب )ع(

ٰبٓب )ع( فرفضها ٝبيعا كقاؿ: )) قل ألمّب ا٤بؤمنْب ىذا لباس أىل العافية كلست من 
أىلها فليس يب حاجة إليها كإذا رأيت أف تذكر ما أنا فيو من الضيق كتسألو الصفح 

كالتفضل فافعل ((. فقاؿ مسركر: )) ال كال كرامة لك لست لذلك بأىل (( كانصرؼ 
بإجابة ٰبٓب)ع( عندما عرض عليو الثياب فبكى ىاركف فأخربه مسركر بطلب كأخرب ىاركف 

ٰبٓب )ع( فغضب ىاركف كتغّب كجهو كقاؿ: )) كٰبك ٗباذا أجبت؟ (( فأخربه مسركر 
 باألجابة فهدأت ثورتو كقاؿ: ))احسنت بارؾ الٌلو فليك ((.

كشدد عليو أف يعطية ككاف ىاركف الرشيد ٱبرجو إٔب ٦بلسو عدة مرات للمناظرة كا٤بعاتبة 
( الذين اشَبط ٥بم األماف فقاؿ: )) يا أمّب ا٤بؤمنْب أنا رجل من 1أ٠باء أصحابو السبعْب )

السبعْب فما الذم نفعِب من األماف، أفَبيد أف أدفع إليك قوما تقتلهم معي ال ٰبل ٕب ىذا 
(2. ) 

__________ 
مع ٰبٓب )) ع (( غّب ( ػ كانت نسخة األماف قد تضمنت األماف لسبعْب رجبل 1)



 مسميْب.
 .312( ػ أبو الفرج: 2)

كُب جلسة من جلسات ا٤بناظرة تلك قاؿ مصعب الزبّبم: إ٘ب يا أمّب ا٤بؤمنْب قد تكدر 
عيشي كساء ظِب كأقسم ما بقيت آمن عليك زكجك كال كلدؾ كال أـ كلدؾ كال أحدا من 

ا٘ب إٔب بيعتو ((. فأخرج حاشيتك! قاؿ ىاركف: )) كما ذاؾ؟ (( قاؿ: )) ألف ٰبٓب دع
ىاركف الرشيد )ٰبٓب عليو السبلـ( كٝبعو بالزبّبم فقاؿ ٰبٓب )ع( ٥باركف: )) لقد جاء 

( كلكِب أباىلو كأحلفو 1بقوؿ لو قيل ٤بن ىو أقل منك فيمن ىو أكرب منك ٤با أفلت (( )
.  على قولو كدعواه عليَّ

ية كنصها: )) برئت من حوؿ الٌلو كتقدـ ٰبٓب)ع( كحلف الزبّبم اليمْب ا٤بعركفة بالزبّب 
كقوتو، كاعتصمت ٕبوٕب كقوٌب، كتقلدت ا٢بوؿ كالقوة من دكف الٌلو استكبارا على الٌلو، 

(. كتردد مصعب ُب ا٢بلف فقاؿ الرشيد للفضل بن 2كاستغناء عنو، كاستعبلء عليو (()
 الربيع: )) كٰبو ٤باذا ال ٰبلف؟ ((.

ف الزبّبم. فضرب ٰبٓب )ع( بْب كتفيو كقاؿ: )) فرفسو الفضل كصاح بو أف ٰبلف. فحل
 يا ابن مصعب قطعت كاهلل عمرؾ ((.

ككانت هناية مصعب سيئة فقد ٛبزؽ ٢بمو كأصيب با١بذاـ، كا٬بسف بو قربه على اختبلؼ 
 ركاية موتو.

كأعاد الرشيد ٰبٓب )ع( إٔب سجنو ػ رغم ما حدث ُب حادثة الزبّبم من عربة كعظة لو ػ 
 السجن حٌب تفحم لسانو كٓب يستطع أف يتكلم. كشدد عليو ُب
 نقض األماف

علماء الببلط كالسبلطْب ىم الذين يزينوف كٰبلوف للحكاـ ما يريدكف كيتخذكف من 
اإلسبلـ كا٠بو صورا لفتاكل كأحكاـ ما أنزؿ الٌلو هبا من سلطاف. كقد عىًلمنا كيف مثل أبو 

ف دكره ليستخدـ القضاء ُب نقض أماف البخَبم ذلك الدكر أماـ ىاركف الرشيد كحاف اآل



ٰبٓب بن عبداهلل )ع( ككاف ٰبٓب )ع( قد عرضو على ٝبيع العلماء كالفقهاء كأكدكا صحتو 
 ككثقوه كأكدكا أنو ال ٲبكن نقضو.

__________ 
 .6/455( ػ أنظر الطربم: 1)
 .1/192، ا٢بدائق 1/235( ػ ا٤بزيد ُب التفضيل انظر الشاُب 2)

يد ا٣ببلص من ٰبٓب )ع( كلكي يتجنب نقمة ا١بماىّب استخدـ عآب أراد ىاركف الرش
السوء )) أبا البخَبم (( لتحقيق غرضو كٝبع ىاركف العلماء كالفقهاء كعرض عليهم 

األماف فمر األماف على ٧بمد بن ا٢بسن صاحب أيب يوسف فقاؿ: )) ىذا أماف مؤكد ال 
تب مثلو ٤با أحسنت فمن نقضو فعليو حيلة فيو كال سبيل إٔب نقضو كلو أ١بئت إٔب أف أك

 لعنو الٌلو ((: فرماه الرشيد بدكاة شجتو.
ٍب مر على ا٢بسن بن زياد اللؤلؤم فقاؿ بصوت ضعيف: )) ىو أماف صححو الفقهاء  
كافة ((. فأعطوا األماف أبا البخَبم ػ كىب بن كىب ػ فقاؿ: )) ىو منتقض كدمو ُب 

قضاة مزقو إف كاف باطبل (( فقاؿ:)) مزقو يا أبا عنقي (( فقاؿ الرشيد: )) أنت قاضي ال
ىشاـ (( ػ يريد مسركرا خادـ ىاركف ػ فقاؿ : )) بل مزقو أنت(( فأخذ سكينا كمزقو كيده 

 ( .1ترتعش )
 النهاية ا٤بؤ٤بة

أعطى أبو البخَبم الضوء األخضر ٥باركف الرشيد لقتل ٰبٓب)ع( فشدد عليو كالقاه ُب 
 وعة فأمسكت عن أكلو كال ذت بناحيتو كىابت الدنو منو.حديقة مليئة بالسباع اجمل

 ٍب إف ىاركف قلل عليو الطعاـ إٔب النصف كتكرر ذلك حٌب مات.
كقد اختلف ا٤بؤرخوف ُب قصة موتو )ع( ىل مات من ا١بوع كالعطش أـ من الضرب 

؟ أـ سقي بالسم؟ أك بِب عليو كعلق برقبتو؟ ككيفما   عندما كاف يضرب مائة سوط كل يـو
كاف موتو فقد ذىب شهيدا كسجل ىاركف بقتلو ٰبٓب )ع( صورة من أشنع صور الغدر 



 كا٣بيانة ُب تاريخ اإلسبلـ.
ككاف )ع( قبل موتو قد كتب كرقة دفعها إٔب ٰبٓب الربمكي يسلمها ٥باركف عند موتو فيها: 

٢باكم ال )) بسم الٌلو الرٞبن الرحيم. يا ىاركف ا٤بستعدم قد تقدـ، كا٣بصم على األثر، كا
 ( .2ٰبتاج إٔب بينة (( )

 من ا٤بآسي األخرل ُب عصر الرشيد
كما ىو معركؼ فإف ىاركف الرشيد ابتعد عن قتل أىل البيت )ع( بصورة ظاىرة حٌب 
اليهيج طبقات اجملتمع عليو كعدؿ إٔب ا٤بكر كا٣بديعة ُب القضاء على أىل البيت )ع( 

 كمن ىؤالء:
__________ 

 .6/554( ػ انظر الطربم: 1)
 .267( ػ ا٤بصابيح: 2)

عبداهلل بن ا٢بسن بن علي بن علي بن ا٢بسْب )) ا٤بلقب باألفطس (( أخذه ىاركف 
الرشيد فقاؿ: ياأمّب ا٤بؤمنْب ليس ٕب ىذا األمر نشدتك الٌلو ُب دمي أنا غبلـ نشأ با٤بدينة 

فر يسعى على قدميو يتصيد طعامو ما ٮبمت بغّب ذلك. فرفض ىاركف كحبسو عند جع
 (.2( قدَّـ جعفر رأسو ىدية ٥باركف )1الربمكي. كُب عيد النّبكز )

كاستطاع ىاركف أف يسم اإلماـ إدريس بن عبداهلل ُب ا٤بغرب كالذم سنتحدث عنو ُب 
 مقرر ا٤برحلة الثالثة كما ذكرت سابقان.

م كقضى على موسى )) الكاظم)ع( (( كذلك عندما زار قرب النيب صلى الٌلو عليو كآلو كسل
قاـ عند رأسو كقاؿ: )) يا رسوؿ الٌلو إ٘ب أعتذر إليك أريد أف آخذ موسى بن جعفر أل٘ب 

أخاؼ أف يشق عصاء ىذه األمة ((!! كأخذه كحبسو كبعد ا٢ببس الطويل أمر بقتلو دىسان 
باألقداـ. كظل ىاركف على سياستو تلك حٌب مات كقد ركل األرض بالدماء العلوية 

كلداه ]ا٤بأموف، كاألمْب[ ا٣ببلفة كاستطاع ا٤بأموف أف يصل إليها  الزكية! كمن بعده تنازع



بعد قتل أخيو األمْب فأمسك زعماء ثورتو بالدكلة ، كاستأثر الفضل بن سهل بالوزارة 
كسيطر طاىر بن ا٢بسْب على جزء من ا٤بدف كسيطر ىرٜبة بن أعْب على جزء آخر كرغم 

نادمات عديدة مع جلسائو كعاش الناس ُب ما ٞبلو ا٤بأموف من أدب كفقو فقد كاف لو م
 (.3عصره حالة من اإلضطراب كالفساد )

 اإلماـ ٧بمد بن إبراىيم)ع(
 بداية الدعوة

ىو ٧بمد بن إبراىيم الغمر بن إ٠باعيل الديباج بن إبراىيم الشبو بن ا٢بسن الرضا بن 
 ا٢بسن السبط بن أمّب ا٤بؤمنْب عليهم السبلـ.

ضاع الظلم كالفساد ا٤بسيًطرىٍين على األمة كيستعرض تاريخ كاف )ع( يعا٘ب كيعاسي أك 
آبائو كا٤بؤمنْب من أشياعهم فّباىم قد ذىبوا ٝبيعا فداء لعقيدهتم كدينهم فأخذ يتقرب من 

 الناس يتحسس مشاكلهم كآالمهم كينشر علمو بينهم.
__________ 

 ( ػ عيد من أعياد السنة الفارسية.1)
س ا٤بصّب إذ قدـ رأسو بنفس الطريقة ىدية إٔب ىاركف الرشيد ( ػ لقي جعفر الربمكي نف2)

 ُب نكبة الربامكة.
 .7/117( ػ الطربم: 3)

كُب أحد ا٤بواسم خرج نصر بن شبيب حاجا كسأؿ عمن بقي من زعماء أىل البيت 
فقيل: عبداهلل بن موسى بن عبداهلل، كعبيداهلل بن ا٢بسن بن علي بن ا٢بسْب)ع(، ك٧بمد 

(. ككاف عبيداهلل مشغوال بالعبادة ال يد٘ب منو أحد، كموسى خائف مطلوب، بن إبراىيم)ع
 فذىب نصر إٔب ٧بمد بن إبراىيم )ع( كبايعو ككعده النصر مع قبيلتو.

ك٤با انقضى موسم ا٢بج ذىب إليو ٧بمد بن إبراىيم )ع( ُب ا١بزيرة كعرض نصره البيعة على 
 حملمد )ع( فغضب )ع( كعاد إٔب ا٢بجاز. قومو فَبددكا كأثنوا نصرا عن رأيو فذىب يعتذر



 أبو السرايا
لقي ٧بمد )ع( ُب طريق عودتو أبا السرايا أحد قواد ا٤بأموف سابقان كا٠بو )السرم بن 

( كأخربه ٧بمد )ع( بقصتو 1منصور الشيبا٘ب( ككاف قد نابذ ا٤بأموف كخرج بأىلو كغلمانو )
بن إبراىيم )ع(:ػ ا٫بدر إٔب الفرات حٌب كدعاه إٔب بيعتو فأجابو أبو السرايا كقاؿ حملمد 

 أكاُب على ظهر الكوفة كموعدؾ الكوفة.
 ٧بمد )ع( ُب طريقو الكوفة

توجو ٧بمد)ع( إٔب الكوفة كبايعو العلماء كاجتمع إليو خلق كثّب كبقي ُب الكوفة ينتظر 
ٞباؿ موعد أيب السرايا. كُب أحد األياـ خرج يتمشى ُب شوارع الكوفة فرأل عجوزا تتبع أ

الرطب فتلتقط ما يسقط منها فتجمعو ُب كساء عليها فسأ٥با عما تصنع؟ فقالت: )) إ٘ب 
امرأة ال رجل ٕب يقـو ٗبؤنٍب كٕب بنات ال يعدف على أنفسهن بشيء فأنا أتبع مثل ىذا من 

الطريق كأتقوتو أنا ككلدم ((. فبكى )ع( بكاء شديدان كقاؿ: )) أنت كاهلل كأشباىك 
 (.2حٌب يسفك دمي )ٚبرجونِب غدان 

 اإلماـ )ع( ُب الكوفة
__________ 

 ( ػ كاف أشهر غلمانو أبو الشوؾ. كسيار.1)
 .199( ػ ا٢بدائق الوردية: 2)

بقي اإلماـ ٧بمد بن إبراىيم )ع( يدعو الناس ُب الكوفة إٔب اليـو الذم كاعد فيو أبا 
رايا حٌب الـ ٧بمدان السرايا على ا٣بركج فظهر كخرج إٔب خارج الكوفة كتأخر أبو الس

أصحابيو فاغتم لذلك، كبينما ىم ُب حالتهم تلك. إذ طلع عليهم أبو السرايا كأقبل على 
٧بمد كعانقو. كقاؿ: )) يا ابن رسوؿ الٌلو ما يقيمك ىاىنا؟ ادخل البلد فما ٲبنعك منو 
أحد. فدخل ٧بمد كأصحابو كخطب الناس كدعاىم إٔب بيعتو كإٔب الرضا من آؿ ٧بمد 

لدعاء إٔب كتاب الٌلو كسنة نبيو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن كا



( . كبايعو الناس كازدٞبوا على بيعتو ُب موضع 1ا٤بنكر كالسّبة ٕبكم الكتاب كالسنة (( )
يعرؼ بػ)قصر الضرتْب( الذم كرد فيو األثر عن جعفر الصادؽ)ع( كزيد بن علي )ع( أنو 

( . ككانت البيعة 2أىل البيت عند قصر الضرتْب يباىي الٌلو بو ا٤ببلئكة ) يبايع لرجل من
 ىػ(.199ُب ٝباد األكٔب سنة)

 ا٤بواجهة مع العباسيْب
كجو ٧بمد بن إبراىيم )ع( دعوتو إٔب كإب الكوفة الفضل بن العباس بن عيسى بن موسى 

ايا كأمره أف يدعوه فلم يستجب لذلك كخندؽ حوؿ داره، فأنفذ إليو ٧بمد )ع( أبا السر 
كال يبدأه بقتاؿ فدعاىم أبو السرايا فلم يستجيبوا كرموه بالسهاـ حٌب قتل رجل من جنده، 

فأمره ٧بمد )ع( بالقتاؿ فقاتلهم كىرب الفضل إٔب بغداد كاستنجد با٢بسن بن سهل 
واؿ فوعده النصر ٍب دعا أحد القواد العباسيْب البواسل كىو )زىّب بن ا٤بسيب( كأمده باألم

 كجهزه ٔبيش قوامو عشرة آالؼ رجل ككجهو إٔب الكوفة.
تقابل الفريقاف عند قنطرة الكوفة فجمع أبو السرايا جيشو كرتبهم كباتوا ليلتهم تلك بْب 

 التسبيح كالدعاء كذكر الٌلو سبحانو كتعأب كأبو السرايا ٰبثهم على الصرب كا١بهاد.
شع األلفاظ. )) يا أىل الكوفة زينوا نساءكم كأقبل أىل العراؽ يصيحوف ُب أىل الكوفة بأب

 ( .3كأخواتكم كبناتكم للفجور كاهلل لنفعلن كذا ككذا (( كاليكنوف )
__________ 

 .1/250( ػ الشاُب: 1)
 .348( ػ أبو الفرج: 2)
 .1/251( ػ الشاُب: 3)

 طلع الصباح فلم يبدأىم أبو السرايا بقتاؿ فخرج رجل من أىل بغداد يشتم كيسب أىل
الكوفة كيكرر نداءه البذمء. فألقى رجل من أىل الكوفة نفسو ُب الفرات كسبح حٌب 

كصل إليو فصرع البغدادم كقتلو كسبح بو حٌب أخرجو إٔب الكوفة فارتفعت أصوات الناس 



 با٢بمد كالثناء هلل.
كخرج رجل آخر يشتم أبا السرايا كىو صامت فلما اراد أف ينصرؼ ىجم عليو أبو السرايا 

 لو كأكمل ىجومو حٌب خرج من خلف ا٤بعسكر ٍب رجع حٌب عاد إٔب أصحابو.كقت
ٍب كجو أبو السرايا غبلما لو مع بعض ا١بنود كأمرىم با٣بركج إٔب خلف ا٤بعسكر ٍب ٰبمل 

عليهم ال يكَبث. كمضى الغبلـ كمن معو. ككقف أبو السرايا على فرسو ينتظر إٔب أف 
لذم حدده لو فقنع فرسو كصاح: )يا أىل الكوفة اطمئن أف الغبلـ انتهى إٔب الكمْب ا

اٞبلوا عليهم( كأشار بيده ُب ا٘باه غبلمو الذم بعثو، كىجم على العباسيْب كدارت معركة 
رىيبة اهنـز فيها العباسيوف كال ذكا بالفرار كأبو السرايا يتبعهم حٌب صاح زىّب أتريد ىزٲبة 

الكوفة بغنائم كثّبة. كعاد زىّب إٔب  أكثر من ىذه فكف أبو السرايا عن مبلحقتو كدخل
بغداد مستخفيا كعلم )ا٢بسن بن سهل( با٥بزٲبة فغضب على زىّب غضبان شديدان كأمر 

بإحضاره كعندما مثل أمامو ضربو بعمود من حديد على كجهو فشَب إحدل عينيو كأراد 
 قتلو لوال أف تشفعوا فيو.

 معاكدة ا٥بجـو
مرة أخرل فاستدعى القائد العباسي )عبدكس بن عبد قرر ا٢بسن بن سهل معاكدة ا٥بجـو 

الصمد( كجهز لو جيشا من الفرساف كاألبطاؿ كأغدؽ عليهم األمواؿ كأمره بالتوجو إٔب 
الكوفة من غّب الطريق الٍب اهنـز فيها العباسيوف حٌب ال يشاىدكا جثث قتبلىم فيجبنوا عن 

 القتاؿ.

ة كيقتل مقاتلتهم كيسيب ذراريهم كجد ُب كسار عبدكس با١بيش كىو ٰبلف أف يبيح الكوف
سّبه حٌب كصل جامع الكوفة كعلم أبو السرايا با٣برب فصلى بالناس الظهر كأخذ الفرساف 

كاألبطاؿ من جيشو كتوجو إٔب ا١بامع فلما قرب منو قسمهم إٔب ثبلث فرؽ كجعل 
هنزموا كهتافتوا شعارىم: )يا فاطمي ػ يامنصور( كىجموا على العباسيْب من ٝبيع ا١بهات فا

إٔب الفرات طلبا للنجاة فغرؽ منهم الكثّب كدخل أبو السرايا على عبدكس ُب رحبة ا١بامع 



فكشف خوذتو عن رأسو كصاح: )) أنا أبو السرايا أسد بِب شيباف (( كىجم على 
عبدكس فهرب منو فتبعو كضربو على رأسو ضربة فلقت ىامتو فخرَّ صريعا من على فرسو 

 رايا منتصران إٔب الكوفة.كعاد أبو الس
 موت اإلماـ ٧بمد )ع(

كاف اإلماـ )٧بمد بن إبراىيم عليو السبلـ( قد أصيب ُب إحدل الوقعات كاشتدت عليو 
علتو فلم يستطع أف يشارؾ ُب تلك ا٤بعركة. كعاد إليو أبو السرايا يبشره بالنصر على 

رسوؿ الٌلو تدبّب ا٢برب  عبدكس فبلمو على عدـ دعوتو ٥بم فقاؿ أبو السرايا: )يا ابن
أكجب ىذا، كلن أعود إٔب مثلها( كرأل ُب كجو ٧بمد)ع( ا٤بوت فقاؿ أبو السرايا:)يابن 

 رسوؿ الٌلو كل حي ميت ككل جديد باؿ فاعهد إٕب بعهدؾ(.
قاؿ: )) أكصيك بتقول الٌلو، كا٤بقاـ على الذب عن دينك كنصرة أىل بيت نبيك، فإف 

الناس ا٣بّبة منهم فيمن يقـو مقامي من آؿ علي فإف  أنفسهم موصولة بنفسك، ككؿِّ 
 ( .1اختلفوا فاألمر إٔب علي بن عبيداهلل فإ٘ب قد بلوت طريقتو، كرضيت دينو (( )

كارتفعت ركحو الطاىرة إٔب بارئها ككتم أبو السرايا خرب موتو عن العامة لئبل ٱبتلفوا عقب 
اؿ من الزيدية كدفنو ُب الغرم ككاف النصر الذم أحرزكه. كُب الليل خرج بو مع بعض رج

 ىػ(.199ذلك ُب أكؿ رجب سنة)
 اإلماـ ٧بمد بن ٧بمد بن زيد بن علي )ع(

__________ 
 .203( ػ ا٢بدائق الوردية: 1)

ٝبع أبو السرايا الناس ُب اليـو الثا٘ب كنعى ٧بمدان كأخربىم بوصيتو فنظر بعضهم إٔب بعض 
كٓب يتكلم أحد فقاـ ٧بمد بن ٧بمد بن زيد كعمره ٓب يتجاكز الثامنة عشرة سنة كقاؿ: )يا 
آؿ علي فات ا٥بالك فنجا، كبقي الباقي فلزمو النظر إٔب دين الٌلو، إف دين الٌلو ال ينصر 

، كعدكا الٌلو ال يدفع بالتخاذؿ، ٍب التفت إٔب علي بن عبيداهلل كقاؿ: فما تقوؿ يا بالفشل



أبا ا٢بسن فقد رضيناؾ كقبلنا كصية أيب عبداهلل )ع( أمدد يدؾ نبايعك؟ فقاؿ علي )ع(: 
ما أرد كصيتو هتاكنا بأمره، كال أدع القياـ هبذا األمر نكوال عنو، كلكِب أٚبوؼ أف أنشغل بو 

( . كطلب من ٧بمد بن ٧بمد قبوؿ البيعة، كسأؿ أبو السرايا عن رضاه 1)عن غّبه( 
 فقاؿ: رضام رضاؾ، كقوٕب قولك، فجذبوا يد ٧بمد بن ٧بمد بن زيد)ع( كبايعوه ٝبيعان.
بعد ذلك بعث ٧بمد بن ٧بمد بن زيد )ع( كالتو على األمصار فتوجو إبراىيم بن موسى 

ن بن األفطس إٔب مكة كتوجو زيد بن موسى بن جعفر إٔب اليمن كتوجو ا٢بسن بن ا٢بس
بن جعفر إٔب األىواز كتوجو العباس بن ٧بمد إٔب البصرة كدانت لو تلك األمصار، كردت 

عليو كتب أىل الشاـ كا١بزيرة أهنم ينتظركف من يوجو إليهم رسوال يسمعوف لو كيطيعوف 
(2.) 

 موقف ا٢بسن بن سهل
ثر بالوزارة فلم يبق للمأموف معو سلطة تذكر، كاف ا٢بسن بن سهل ػ كما تقدـ ػ قد استأ

كعظم عليو أمر الدعوة ا٥باَشية كا٥بزائم ا٤بتبلحقة الٍب مِب هبا، فرأل أف يتصل بقائدم ثورة 
 ا٤بأموف على أخيو. طاىر بن ا٢بسْب، كىرٜبة بن أعْب.

ؿ فأرسل إٔب طاىر بن ا٢بسْب يطلبو النصر فرفض طاىر كرد عليو بكتاب فيو أبيات يقو 
 بعضها:

 قناع الشك يكشفو اليقْب
 تثبت قبل ينفذ منك أمر

 أتندب طاىران لقتاؿ قـو
 

 كأفضل كيدؾ الرأم الرصْب
 يهيج بشره داء دفْب

 بنصرهتم كطاعتهم يدين
 ( .3إٔب آخرىا )



__________ 
 .18( ػ ا٤بصابيح: 1)
 .1/254( ػ الشاُب: 2)
 .1/255( ػ الشاُب: 3)

و بن أعْب كأرسل لو رسالة مع السندم بن شاىك يطلب فعدؿ ا٢بسن بن سهل إٔب ىرٜب
منو أف ينسى ما كاف بينهما من عداكة كيلحق بو إٔب بغداد للقضاء على أيب السرايا، كقرأ 

ىرٜبو الكتاب كتغيظ كقاؿ: نوطيء ٫بن ا٣ببلفة ك٭بهد ٥بم أكتافها ٍب يستبدكف باألمور 
تق بسوء تدبّبىم كإضاعتهم األمور أرادكا أف كيستأثركف بالتدابّب علينا فإذا انفتق عليهم ف

 ( .1يصلحوه بنا، ال كاهلل كال كرامة حٌب يعرؼ أمّب ا٤بؤمنْب سوء آثارىم كقبيح أفعا٥بم )
ٍب إف ا٤بنصور بن ا٤بهدم أرسل كتابا إٔب ىرٜبة بن أعْب يستحثو على ا٣بركج فقفل راجعا 

 بقدكموإٔب بغداد فتلقاه أكلياء الدكلة العباسية كفرحوا 
 إعداد ا١بيش

نقل ا٢بسن بن سهل كل دكاكين ا١بيش إٔب ىرٜبة بن أعْب كفتح لو بيوت األمواؿ يتصرؼ 
فيها كيف شاء فأعد ىرٜبة جيشا قوامو ثبلثوف ألف مقاتل جهزه بكل ما ٰبتاج إليو كنادل 

 بالرحيل إٔب الكوفة.
 ا٤بواجهة بْب ا١بيشْب

شات عدة كقعت بْب أيب السرايا كا١بنود كصل ا١بيش العباسي إٔب الكوفة بعد مناك 
 العباسيْب ك٤با علم أبو السرايا ٗبصّبىم إٔب الكوفة ٘بهز للقائهم.

__________ 
 .357( ػ أبو الفرج: 1)

كلكن العباسْب قطعوا عليهم هنر الكوفة فعظم على أيب السرايا كأصحابو ذلك ك٘بهزكا 
و العباسيوف انبثق فعاد ا٤باء. ٍب دارت أكٔب ٤بنازلة ىرٜبة كجنوده، بيد أف ا٢باجز الذم عمل



ا٤بعارؾ بْب الفريقْب اهنـز فيها العباسيوف كعربكا الفرات فعاد أبو السرايا إٔب الكوفة كعلم 
من عيونو أف ىرٜبة يريد معاكدة ا٥بجـو عليو ُب سبعة ذم القعدة فخرج بالناس إٔب 

ة كاف فيها أبو السرايا كاألسد ا٥بادر الرصافة. كأقبلت ا١بنود العباسية كدارت معركة رىيب
كاهنـز العباسيوف كأسر عبد سندم )ىرٜبة بن أعْب( كٓب يعلم أبو السرايا بأسر ىرٜبة كصاح 

أبو السرايا ُب جنوده: ال تتبعوىم، كاحذركا كرهتم بعد الفرة فإف العجم قـو دىاة. كلكن ٓب 
اح قد بقي كمعو ٟبسة آالؼ جندم يستمع لو أصحابو فتبعوا القـو ككاف عبداهلل بن الوض

خلف القوات العباسية، ك٤با عرؼ ا٥بزٲبة كصياح الناس: قتل األمّب، قتل األمّب. ثبت كمعو 
طائفة من ا٤بنهزمْب ككركا على أىل الكوفة كىم مشغولوف باألسرل كالغنائم فوجدكا ىرٜبة 

رب بعد ذلك بينهم فَبات أسّبان فقتلوا العبد كفكوا أسره، كعادكا إٔب معسكرىم كبقيت ا٢ب
 متقطعة عدة أياـ.
 ىجـو أيب السرايا

كبعد ذلك بعث أبو السرايا أحد قواده كىو )علي بن ٧بمد البصرم( ككجهو ُب خيل 
خلف معسكر ىرٜبة كىجم ىو من األماـ كأحاطوا بالعباسيْب فأيقن ىرٜبة با٥بزٲبة فصاح: 

، إف كاف قتالكم إيانا كراىة إلمامنا فهذا )) يا أىل الكوفة اتقوا الٌلو ُب دمائنا كدمائكم
ا٤بنصور بن ا٤بهدم رضا لنا كلكم نبايعو، كإف كرىتم إال إخراج األمر من كلد العباس 

فانصبوا إمامكم، كاتفقوا معنا يـو اإلثنْب نتناظر فمن كجبت لو ا٢بجة بايعناه ٝبيعان، كال 
 (.1تقتلونا كأنفسكم (( )
__________ 

 .363: ( ػ أبو الفرج1)

كاف ىذا الشعار من نوع الشعار الذم رفعو عمرك بن العاص كمعاكية أياـ صفْب عندما 
أيقن با٥بزٲبة. كلذلك نادل أبو السرايا أصحابو قائبل: )كٰبكم إف ىذه حيلة من ىؤالء 
األعاجم، كليسوا بأىل دين كال ٙبر لصبلح األمة كإ٭با أيقنوا با٥ببلؾ فاٞبلوا عليهم(. 



 قالوا: ال ٰبل لنا قتلهم فقد أجابونا إٔب كلمة ا٢بق كانصرفوا.فامتنعوا ك 
كاضطر أبو السرايا أف ينصرؼ معهم. ك٪با ىرٜبة من ا٥بزٲبة كىو ال يصدؽ أف حيلتو الغادرة 

 قد القت قلوب مصدقة كفٌية اغَبت هبا.
 النهاية

أمر ٕبفر رجع أبو السرايا إٔب الكوفة كخطب الناس يـو ا١بمعة ككٖبهم على صنيعهم ك 
خندؽ كخرج الناس معو ٢بفر ا٣بندؽ كلكن أبا السرايا عرؼ أف ا٥بزٲبة مقبلة كأف الناس 

ٚبلوا عنو فارٙبل ليلة األحد مع ٧بمد بن ٧بمد بن زيد مع األكلياء الصا٢بْب كأراد البصرة 
أك كاسط فعلم أف العباسيْب سيطركا عليها فمضى بْب البلداف حٌب كصل األىواز كدخل 

السوس كدارت معركة عنيفة مع الوإب العباسي كخرج عليهم أىل السوس من خلفهم  مدينة
فخرج عليهم أبو الشوؾ غبلـ أيب السرايا مع ٦بموعة من ا١بيش يريد قتا٥بم فظن من تبقى 
من ا١بيش أهنا ىزٲبة فاهنزموا كثبت ٧بمد بن ٧بمد كأبو السرايا كمعهم ٦بموعة يقاتلوف حٌب 

إٔب خرساف ككصلوا قرية )برقانا( فأمنهم كاليها الكندغوش كأعطاىم  جنهم الليل فخرجوا
العهود كا٤بواثيق كبعث هبم إٔب ا٢بسن بن سهل فلم يأبو باألماف كقتل أبا السرايا كغبلمو أبا 

الشوؾ كحذره الناس من قتل ٧بمد بن ٧بمد بن زيد)ع( فأرسلو إٔب ا٤بأموف كعند كصولو 
و كجعل يتعجب من حداثة سنو إذ ٓب يتجاكز الثامة عشرة أقيم بْب يديو فأمر بكشف رأس

سنة ككيف ٞبل ذلك العلم كالسياسة كالفصاحة كالشجاعة ٍب أمر لو بدار ك٠بَّو بعد أربعْب 
 يوماَّ.

 من ا٤بآسي ُب عصر ا٤بأموف

اإلماـ علي الرضا بن موسى الكاظم )ع( استدعاه ا٤بأموف إليو كعهد إليو بالبيعة بعده 
الرضا )ع( فهدده كتوعده بالقتل حٌب قبل فبايعو الناس ٝبيعان كخطب لو على فرفض علي 

ا٤بنابر، كأمرىم ا٤بأموف بطرح السواد شعار العباسيْب كاٚباذ ا٣بضرة شعاران ٥بم. ٍب دس إليو 
 ىػ( كأظهر ا١بزع عليو. كمشهده بطوس.203السم سنة)



ة مِب ٖبراساف ما يزكرىا مكركب قاؿ فيو رسوؿ صلى الٌلو عليو كآلو كسلم: )) ستقتل بضع
 ( .1إال نفس الٌلو كربتو كال مذنب إال غفر الٌلو ذنبو (( )

 ككذلك اإلماـ ٧بمد بن جعفر بن ٧بمد )ع(.
( عرؼ بفضلو 2ككاف يسمى بالديباجة ٢بسنو كهبائو كما كاف عليو من البهاء كالكماؿ )

كتابا سب فيو أىل بيت رسوؿ الٌلو كعلمو ُب ا٤بدينة ا٤بنورة ككاف سبب قيامو أف رجبل الف  
كسب فاطمة الزىراء )ع( كٓب يتكلم أحد أك ينهى عن ذلك فقاـ ٧بمد بن جعفر داعيا إٔب 

الٌلو آمرا ٗبعركؼ كناىيا عن منكر، كاستؤب على مكة كا٤بدينة كدارت ا٢بركب بينو كبْب 
ا٤بأموف فاستقبلو كأقامو العباسيْب كتكاتفوا عليو ٍب أمنوه بعد تفرؽ أصحابو كبعثوا بو إٔب 

 عنده. ٍب دس لو السم ككاف مصّب ا٤بتقْب من عظماء أىل البيت )ع( نفس ا٤بصّب.
 اإلماـ القاسم بن إبراىيم )ع(

 نبذة عن حياتو:
ىو اإلماـ القاسم بن إبراىيم الغمر بن إ٠باعيل الديباج بن إبراىيم الشبو بن ا٢بسن الرضا 

 علي )ع(. اشتهر بالعلم كالفضل كاختص با٣بشوع بن ا٢بسن السبط بن أمّب ا٤بؤمنْب
(. تاـ ا٣بلق نّب الوجو عرؼ 3كالزىد. يلقب بنجم آؿ الرسوؿ كترٝباف الدين كالعآب )

 الناس ٝبيعا فضلو كعلمو ككرعو كقد قاؿ فيو الشاعر:
 كلو أنو نادل ا٤بنادم ٗبكة

 من السيد السباؽ ُب كل غاية
 ببطن مُب فيمن تضم ا٤بواسم

 ٝبيع الناس الشك قاسم لقاؿ
__________ 

 .54( ػ التحف شرح الزلف: 1)
 .7/27( ػ مركج الذىب: 2)
 .130( ػ أنوار اليقْب: 3)



ألف ا٤بؤلفات العديدة ُب ٝبيع العلـو ككانت األفكار غّب اإلسبلمية قد اختلطت كثّبا 
ب ا٤بنحرفة، بالفكر اإلسبلمي نتيجة اتساع رقعة الدكلة اإلسبلمية كإقبا٥بم على الكت

 كإخضاع ا٢بكاـ الدين اإلسبلمي ألىوائهم كمصا٢بهم.
كقد ا٘بو أكال إٔب إصبلح عقيدة األمة اإلسبلمية فألف كتاب الدليل الكبّب، كالصغّب، 

ككتاب العدؿ كالتوحيد، كألف كتب رد تبطل مزاعم النصارل كاجملربة كا٤بشبهة، كمنها كتاب 
 الفقو الشيء العجيب. (. ككذلك ألف ُب1الرد على ا٤بلحد )

 كا٘بو كذلك إٔب تربية النفس فألف فيهاكتبا عديدة منها كتاب سياسة النفس كغّبه.
دخل عليو يوما جعفر بن حرب أحد كبار ا٤بعتزلة فجاراه ُب مسائل العلم فلما خرج من 

 (.2عنده قاؿ ألصحابو: )أين كنا عن ىذا الرجل فواهلل ما رأيت قبلو مثلو( )
ئم ا٣بشوع كا٣بضوع هلل سبحانو كتعأب تبلل دموعو الثرل خوفا من الٌلو تعأب كاف )ع( دا

قاؿ بعض أصحابو: )حججنا مع القاسم )ع( فاستيقظت ُب بعض الليل فافتقدتو 
فخرجت فأتيت ا٤بسجد ا٢براـ فإذا أنا بو كراء ا٤بقاـ الصقا باألرض ساجدا كقد بل الثرل 

بِب فواهلل ما تشْب ملكك معصيٍب، كال تزين ملكك بدموعو كىو يقوؿ: إ٥بي من أنا فتعذ
 (.3طاعٍب( )

كقيل حملمد بن منصور ا٤برادم: )إف الناس يقولوف بأنك ٓب تستكثر من القاسم بن إبراىيم 
)ع( كقد طالت صحبتك لو فقاؿ: نعم صحبتو ٟبسا كعشرين سنة كلكنكم تظنوف أنا  

منا ككنا إذا لقيناه فكأ٭با أشرب حزنان كلما أردنا كبلمو كلمناه كمن كاف يقدر على ذلك 
 ( .4لتأسفو على األمة كما أصيبت بو من الفتنة من علماء السوء العتاة الظلمة (( )

__________ 
( ػ ىذا الكتاب عبارة عن مناظرة بْب اإلماـ القاسم بن إبراىيم )) ع (( كرجل ملحد 1)

ا٤بشكبلت فأسلم كقاؿ:)) تعست  أعجز ٝبيع العلماء فأزاؿ عنو اإلماـ القاسم )) ع ((
 أمة ضلت عن مثلك ((.

 .46( ػ اإلفادة: 2)



 .52( ػ اإلفادة: 3)
 .103( ػ أنوار اليقْب: 4)

ىػ( داعية لو ُب مصر، ك٤با علم ٗبوت أخيو بث 199بعثو أخوه ٧بمد بن إبراىيم)ع( سنة )
ة كالٌرم كقزكين دعاتو ُب األمصار كجاءتو البيعة من كل مكاف من مكة كا٤بدينة كالكوف

كطربستاف كغّبىا كاشتد الطلب لو قبل خركجو فخرج إٔب اليمن كدخل عدف ٍب السوداف 
 كعاد إٔب مصر ٍب ا٢بجاز كاستقر أخّبان ُب الرَّس.

 بيعتو )ع(
بايعو العلماء كالفقهاء بعدما بث دعاتو بعد موت اإلماـ ٧بمد بن إبراىيم )ع( ككردت 

كا٤بدينة كطربستاف كاألىواز كغّبىا كلكن ا٤بأموف شدد عليو  عليو الكتب ببيعة أىل الكوفة
الطلب قبل قيامو كتوسط ا٤بأموف ٗبن قدر عليو بأف يصافيو كٞبل إليو األمواؿ كالدنانّب 

تىبىو إليو أك يبتديو بكتاب فكره )ع( ذلك كرد  على أف يأخذىا كٯبيب عن كتاب كى
 األمواؿ.

فضبلء أىل البيت )ع( ُب بيت ٧بمد بن  ىػ( مع220ٍب كانت لو بيعة أخرل سنة)
منصور ا٤برادم ُب الكوفة ػ ٠بيت با١بامعة ػ كبايعو ىناؾ زعماء أىل البيت )ع( كىم أٞبد 

(، كعبداهلل بن موسى بن عبداهلل، كا٢بسن بن 1بن عيسى بن زيد فقيو آؿ رسوؿ الٌلو )
 ٰبٓب بن ا٢بسن بن زيد)ع(.

 من معاناتو )ع(
كالتشريد الشيء الكثّب أياـ ا٤بأموف كا٤بعتصم كالواثق كا٤بتوكل إبعثوا  لقي )ع( من ا٤بطاردة

عليو العيوف كا١بيوش كجعلوا األمواؿ الطائلة ٤بن أتى بو فاضطر )ع( أف ٯبوب اآلفاؽ 
 صابران ٧بتسبا كل معاناتو عنداهلل سبحانو كتعأب.

__________ 
 ( ػ يركل أنو حج من البصرة مدة ثبلثْب سنة راجبل.1)



كيركل من معاناتو: أنو خرج من مكة يريد اليمن ىربا من العباسيْب كمعو زكجتو كىي بنت 
عمو كىي حبلى ككصل إٔب مفازة ال ماء فيها فجاءىا ا٤بخاض فحفر ٥با حفرة لتتؤب أمر 
نفسها كذىب يبحث عن ا٤باء فلم ٯبد ماء فعاد ككجدىا قد كضعت غبلما كقد أجهدىا 

اء كٓب ٯبد شيئان فعاد كقد ماتت كالصيب حي فكاف بقاء الغبلـ العطش فأّب ُب طلب ا٤ب
عليو أشد من موت زكجتو فصلى ركعتْب كدعا الٌلو لو ا٣بّب فما فرغ من صبلتو كدعائو إال 

 كقد مات الغبلـ فصبل عليهما ٍب دفنهما. كأكمل رحلتو صابران ٧بتسبان.
 من مواقف اإلٲباف

ى اختبلؼ توجهاهتم ٰببوف القاسم )ع( كٲبيلوف إليو كاف ٝبيع أفراد األمة اإلسبلمية عل
كقد سجل أكثرىم مواقف إٲبانية كبطولية معو كمن ذلك أنو عندما كاف )ع( ُب مصر كقد 

اشتد عليو الطلب كنودم عليو كىو مستخف خلف دكاف اسكاُب من الزيدية أال برئت 
عليو فلو ألف دينار كمن الذمة ٩بن آكل القاسم بن إبراىيم ك٩بن ال يدؿ عليو، كمن دؿ 

الرب كذا ككذا كاإلسكاؼ مطرؽ يعمل ال يرفع رأسو فلما جاء إٔب القاسم )ع( قاؿ القاسم 
لو: )أما ارتعت ؟ قاؿ: كمن ٕب بارتياعي منهم، كلو قرضت با٤بقاريض بعد رضى رسوؿ 

 ( .1الٌلو صلى الٌلو عليو كآلو كسلم عِب ُب كقاية كلده بنفسي( )
 مو )ع(مقتطفات من كبل

قاؿ )ع(: من ٓب يعلم ُب دين اإلسبلـ ٟبسة من األصوؿ فهو ضاؿ. أك٥بن أف الٌلو 
سبحانو كتعأب إلو كاحد ليس كمثلو شيء، كىو خالق كل شيء يدرؾ األبصار كال تدركو 

 األبصار كىو اللطيف ا٣ببّب.
كسعها، كالثا٘ب من األصوؿ: أف الٌلو سبحانو عدؿ حكيم غّب جائر، ال يكلف نفسا إال 

كال يعذهبا إال بذنبها، ٓب ٲبنع أحدان من طاعتو بل أمر هبا، كٓب يدخل أحدان ُب معصيتو بل 
 هناه عنها.

كالثالث من األصوؿ: أف الٌلو سبحانو كتعأب صادؽ الوعد كالوعيد ٯبزم ٗبثقاؿ ذرة خّبا، 
ه إٔب كٯبزم ٗبثقاؿ ذرة شران، من صّبه إٔب العذاب فهو فيو أبدان خالدا ٨بلدا خ لود من صّبَّ



 الثواب الذم ال ينفد.
__________ 

 .349( ػ ا٤بصابيح: 1)

الرابع من األصوؿ: أف القرآف اجمليد مفصل ٧بكم، كصراط مستقيم ال خبلؼ فيو كال 
 اختبلؼ، كأف سنة رسوؿ اهلل صلى الٌلو عليو كآلو كسلم ما كاف ٥با ذكر ُب القرآف كمعُب.

ب باألمواؿ كالتجارات ُب ا٤بكاسب ُب كقت ما تعطل فيو كا٣بامس من األصوؿ: أف التقل
األحكاـ كينتهب ما جعل الٌلو لؤلرامل كاأليتاـ كا٤بكافيف كالزمُب كسائر الضعفاء ليس من 

ا٢بل كاإلطبلؽ كمثلة ُب كقت كالة العدؿ كاإلحساف، كالقائمْب ٕبدكد الرٞبن، فجميع 
 (.1جهلها بل ٘بب عليهم معرفتها )ىذه األصوؿ ا٣بمسة ال يسع أحدان من ا٤بكلفْب 

كقاؿ )ع( ٧بذران من التغافل ُب ىذه الدنيا: )أما بعد فإنو ليس ٢بي من الدنيا مقاـ، كعن 
قليل يأتيك ا٢بماـ، ككل خلق تفنيو األياـ كال تكن كالغافل النواـ فإ٭با الدنيا إٔب انصراـ، 

 (.2كلن يرل فيها دكاـ( )
عمل الصاّب: )فكن ُب سفرؾ مزتادا كىٓبء عدة كزادا، كقاؿ )ع( ٰبث على الطاعات كال

فكأنك قد خرجت من ركح الدنيا إٔب ضيق اللحد كخشونة متكاه، كانظر بعينيك إٔب 
مصارع ا٤بغَبين، كمضاجع ا٤بستكربين، أليس ديارىم خالية، كأجسادىم بالية، كمساكنهم 

 .( 3مقفرة، كعظامهم ٬برة، كعركقهم بالية، كأيامهم فانية( )
كقاؿ )ع( يذكر اإلنساف مصّبه: )أما بعد فإنك لو رأيت يسّب ما بقي من عمرؾ كأجلك 
لزىدت ُب طوؿ ما ترجو من أملك، كرغبت ُب الزيادة من عملك ، فإنك إ٭با تلقى غدا 

ُب حفرتك، كٚببل ُب كىدتك كيتربأ منك القريب، كيتسلى منك ا٢ببيب، فبل أنت إٔب 
 ( .4دان، شارع، فاعمل ليـو القيامة قبل ا٢بسرة كالندامة( )أىلك راجع، كال ُب عملك زاي

__________ 
 .2/98( ػ ا٢بدائق الوردية: 1)



 .2/9( ػ ا٢بدائق الوردية: 2)
 .2/10( ػ ا٢بدائق الوردية: 3)
 .2/10( ػ ا٢بدائق الوردية: 4)

ىػ( 246كىكذ قضى )ع( حياتو ُب ا١بهاد كالعلم كالعبادة حٌب انتقل إٔب جوار ربو )سنة
كعمره سبع كسبعوف سنة بعد أف ترؾ لؤلمة اإلسبلمية ثركة علمية بنت عليها حياهتا ُب 

٨بتلف األقطار اإلسبلمية ذىب )ع( إٔب جنات النعيم بعد أف حفظ كأعاد قواعد اإلسبلـ 
 الٍب أتى هبا النيب صلى الٌلو عليو كآلو كسلم كضلت فيها غواة األمم.

كأصحابا صا٢بْب ٞبلوا عنو علمو كبذلوا مهجهم كأنفسهم رحل )ع( بعد أف خلف ذرِّية 
 ( .1ُب سبيل ذلك حٌب نشركا مبادلء اإلسبلـ العادلة ُب بقاع األرض )

كٗبوتو )ع( انتهت مرحلة من مراحل ا١بهاد كالبطولة الٍب قادىا أىل البيت )ع( ٞباية 
ت بعد ذلك ُب للعقيدة اإلسبلمية على صاحبها كآلو أفضل الصبلة كالتسليم إذ أخذ

 اإلستقرار.
 كصلى الٌلو على سيدنا ٧بمد كآلو كسلم.

 
 قائمة بأ٠باء ا٤بصادر كا٤براجع

 ػ أنوار اليقْب، اإلماـ ا٢بسن بن بدر الدين )ع(/ ٨بطوط. 1
 ػ ا٤بصابيح، أيب العباس )ع( أٞبد بن إبراىيم ا٢بسِب/ ٨بطوط. 2
 ػ الزحيف، شرح منظومة البسامة/ ٨بطوط. 3
 ئق الوردية، الشهيد ٞبيد احمللي/ ٨بطوط.ػ ا٢بدا 4
 ػ اإلفادة ُب تاريخ األئمة السادة، أبو طالب )ع(/ ٨بطوط. 5
 ػ التحف شرح الزلف، العبلمة ٦بد الدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم حفظو اهلل/ الطبعة األكٔب. 6
ػ  ىػ 1406ػ الشاُب، اإلماـ عبداهلل بن ٞبزة/ مكتبة اليمن الكربل ػ الطبعة األكٔب ) 7



 ـ(. 1986
ػ تاريخ الطربم، ٧بمد بن جرير الطربم/ منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات/  8

 بّبكت ػ لبناف.
ػ الكامل ُب التاريخ، ابن األثّب/ دار الكتاب العريب/ بّبكت ػ لبناف / الطبعة الرابعة  9
 ـ(. 1983ىػ  1403)

ىػ  1384ر/ الطبعة الرابعة )ػ مركج الذىب، ا٤بسعودم/ ا٤بكتبة التجارية الكربل ٗبص 10
 ـ(. 1964

__________ 
( ػ كمن الذين أخذك عنو : أكالده ٧بمد، كا٢بسن، كا٢بسْب، كسليماف.. كمن أصحابو: 1)

ا٢بسن بن ٰبٓب بن ا٢بسن بن زيد، ك٧بمد بن منصور ا٤برادم، عبداهلل بن ٰبٓب القومسي، 
 كأٞبد بن سبلـ، كغّبىم.

 1385لفرج األصفها٘ب/ ا٤بكتبة ا٢بيدرية ػ النجف األشرؼ/ )ػ مقاتل الطالبيْب، أبو ا 11
 ـ(. 1965ىػ ػ 
 ػ جهاد الشيعة، الدكتورة ٠بّبة ٨بتار الليثي/ دار ا١بيل ػ بّبكت/ الطبعة الثانية. 12
ػ هنج الببلغة، اإلماـ علي بن أيب طالب )ع(/ شرح ٧بمد عبده/ مؤسسة ا٤بعارؼ ػ  13

 ـ(. 1990ػ ػ ى 1410بّبكت/ الطبعة األكٔب )
 1404ػ الزيدية، الدكتور أٞبد ٧بمود صبحي/ الزىراء لئلعبلـ العريب/ الطبعة الثانية ) 14
 ـ(. 1984ىػ ػ 
 ػ اإلماـ زيد حياتو كعصره ػ آراؤه كفقهو، ٧بمد أبو زىرة/ ا٤بكتبة اإلسبلمية ػ بّبكت. 15
 العريب/ الطبعة الثانية. ػ اإلماـ علي )ع( مَباس كنرباس، سليماف الكتا٘ب/ دار الكتاب 16
ػ اإلماـ علي )ع( منتهى الكماؿ البشرم، عباس ا٤بوسوم/ مؤسسة األعلمي  17

 ـ(. 1979ىػ ػ  1399للمطبوعات/ الطبعة األكٔب )



ػ اإلماـ علي )ع( باب مدينة العلم، صادؽ مكي/ الدار العا٤بية/ الطبعة األكٔب  18
 ـ(. 1987ىػ ػ  1407)

 (.3، 2لي )ع(/ دار األضواء اإلسبلمية/سلسلة رقم )ػ أمّب ا٤بؤمنْب ع 19
 1980ىػ ػ  1400ػ ا٢بسْب )ع( كمسئولية الثورة، حسن الصفار/ الطبعة الرابعة ) 20

 ـ( ػ فرنسا.
 ػ ا٢بسْب أبو الشهداء، عباس ٧بمود العقاد/ دار ا٥ببلؿ. 21

 
 مقدمة

 و كسلم كبعد.ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على سيدنا ٧بمد كآل
كنا قد عرفنا ُب مقرر ا٤برحلة الثانية كيفية دراسة التاريخ بالشكل الصحيح كأٮبية ذلك، 
كعرفنا تك السلسلة الطويلة، كالقافلة الكبّبة من شهداء أئمة أىل البيت )ع( كأتباىم، 

 كعرفنا دركىم الكبّب ُب الدفاع عن اإلسبلـ كمبادئو.
كا١بهاد الطويل أف تكونت دكؿ إسبلمية ُب غرب كشرؽ  ككانت نتيجة ذلك الكفاح ا٤برير

كجنوب العآب اإلسبلمي ظلت عدة قركف ٙبكم الناس بالعدؿ، كتطبق شرع الٌلو ُب األرض 
كفيها ضرب أئمة أىل البيت أركع األمثلة للحاكم العادؿ، ُب ميع ا١بوانب: سياسية، 

 كاجتماية، كعلمية، كثقافية، كغّبىا.

.كقد تركوا لنا حض  ارة عظيمة كثركة كبّبة، ال زاؿ ا٤بسلموف ينهلوف منها إٔب اليـو
كُب ىذا ا٤بستول ستتعرؼ عزيزم الطالب على أئمة أىل البيت ُب تلك الدكؿ، بعض 

 ٭باذج من أحكامهم كتراثهم.
 كقد جعلت منهج الكتاب كاآلٌب:ػ

 ػ الباب األكؿ: دراسة عن الدكؿ الزيدة ُب الغرب.1
 راسة عن الدكلة الزيدية ُب ا١بيل كالديلم.ػ الباب لثا٘ب: د2



ػ الباب الثالث: دراسة عن الدكلة الزيدية ُب اليمن حٌب بداية القرف ا٢بادم عشر  3
 اىدرم.

كقد حاكلت أف يكوف ا٤بنهج متناسبان مع مدة الدكرة كمستول التبلميذ، كاهلل أسأؿ أف 
 ٯبعل ذلك خالصان لوجهو الكرٙب، إنو على كل م قدير.

 د ٧بمد ا٥بادمأٞب
 ىػ. 1414األكؿ ـ نذم ا٢بدة سنة 

 
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كآلو كسلم. كبعد:
فقد عرضت ماكتبت على إخوا٘ب أعضاء ا٥بيئة اإلدارية با٤بنتدل، كًب إقرار ا٤بنهج 

 كأشكرىم على ذلك.
ن العلماء األعبلـ ، على رأسهم ا٤بؤب ا٢بجة ػ حفظو كما عرضت ا٤بنهج على ٦بموعة م
 اهلل ػ العبلمة )بدر الدين ا٢بوثي(.

 كقد كتب حفظو اهلل كأبقاه إٕب يقوؿ:ػ
>اطلعت على مؤلفاتك الكرٲبة ُب التاريخ، فأعجبت هبا جدان، فنشكرؾ على ىذه 

كقد كتبت على ا٤بصلحة العظمى الٍب قدمتها للطبلب، كنسأؿ اهلل لك مضاعفة الثواب. 
 أحدىا:ػ

 إذا شئت تعرؼ هنج الصواب
 لتعرؼ من قرناء الكتاب

 
 فطالع مباحث ىذا الكتاب

 رجاؿي ا١بهاد كفصل ا٣بطاب
 كأقوؿ فيها ٝبلة:ػ



 يا مظهر النور ُب التاريخ للقارم
 عش ىاديان لسبيل ا٢بق مهتديان 

 كامنن إ٥بي بتوفيق كمغفرة
 

 كأنو الكهرب الوضاء ُب الدار
 ُب ظل ألطاؼ من البارمال زلت 

 لو كٕب منك تنجينا من النار
 

 ىذا كالسبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو
 كتبو/ بدر الدين ا٢بوثي كفقو اهلل.

 
 مقدمة

 بسم اهلل الرٞبن الرحيم
 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على سيدنا ٧بمد كآلو كسلم كبعد/

ة كيفية دراسة التاريخ بالشكل الصحيح كأٮبية ذلك، كنا قد عرفنا ُب مقرر ا٤برحلة الثاني
كعرفنا تلك السلسلة الطويلة، كالقافلة الكبّبة من شهداء أئمة أىل البيت )ع( كأتباعهم، 

 كعرفنا دكرىم الكبّب ُب الدفاع عن اإلسبلـ كمبادئو.
رؽ ككانت نتيجة ذلك الكفاح ا٤برير كا١بهاد الطويل أف تكونت دكؿ إسبلمية ُب غرب كش

كجنوب العآب اإلسبلمي ظلت عدة قركف ٙبكم الناس بالعدؿ، كتطبق شرع اهلل ُب األرض 
كفيها ضرب أئمة أىل البيت أركع األمثلة للحاكم العادؿ، ُب ٝبيع ا١بوانب سياسية، 

 كاجتماعية، كعلمية، كثقافية، كغّبىا.
.كقد تركوا لنا حضارة عظيمة كثركة كبّب، ال زاؿ ا٤بسلموف ينهلوف م  نهما إٔب اليـو



كُب ىذا ا٤بستول ستتعرؼ عزيزم الطالب على أئمة أىل البيت ُب تلك الدكؿ، كبعض 
 ٭باذج من أحكامهم كتراثهم.

 كقد جعلت منهج الكتاب كاآلٌب:ػ
 ػ الباب األكؿ: دراسة عن الدكلة الزيدية ُب ا٤بغرب 1
 ػ الباب الثا٘ب: دراسة عن الدكلة الزيدية ُب ا١بيل كالديلم 2
ػ الباب الثالث: دراسة عن الدكلة الزيدية ُب اليمن حٌب بداية القرف ا٢بادم عشر  3

 ا٥بجرم.
كقد حاكلت أف يكوف ا٤بنهج مبسطان يتناسب مع مدة الدكرة كمستول التبلميذ، كاهلل أسأؿ 

 أف ٯبعل ذلك خالصان لوجهو الكرٙب، إنو على كل شيء قدير.
 أٞبد ٧بمد ٧بمد ا٥بادم

 ىػ٢1414بجة سنة األكؿ من ذم ا
 

 الباب األكؿ
 الدكلة الزيدية ُب ا٤بغرب مؤسسها اإلماـ: إدريس بن عبداهلل )ع(

}أذف للذين يقاتلوف بأهنم ظلموا كإف اهلل على نصرىم لقدير الذين أخرجوا من ديارىم 
 بغّب حق إال أف يقولوا ربنا اهلل{

 اإلماـ إدريس بن عبداهلل عليهما السبلـ
ت معركة )فخ( الٍب ذىب ضحيتها ا٢بسْب بن علي الفخي، ك٦بموعة  ىػ كان169ُب سنة 

 كبّبة من ا٤بؤمنْب.
ككاف إدريس بن عبداهلل )ع( قد اشَبؾ ُب ا٤بعركة، ككاف من ضمن من ٪با من القتل، ك٪بح 

 ُب اإلفبلت من بطش العباسيْب بعد ا٤بعركة كاختلط با٢بجيج.



لبيت بعد ىذه الوقعة فبحثوا عنهم ُب كل كلكن العباسيْب اشتد طلبهم كمطاردهتم ألىل ا
 مكاف، كضيقوا عليهم ا٣بناؽ، ٩با اضطر أىل البيت للتخفي كالتنكر كعدـ اإلستقرار.

كقد استَب اإلماـ إدريس بن عبداهلل بعض الوقت ُب مكة، كعندما أّب العباسيوف ُب طلبو 
 فكر ُب طريقة للخركج مع مؤب لو يسمى )راشد(.

كاف عاقبلن، شجاعان، أيِّدان، ذا حـز كلطف ػ ُب ٝبلة ا٢بجيج، منحاشان فخرج بو راشد ػ ك 
عن الناس، بعد أف غّب زيو، كألبسو مدرعة كعمامة غليظة، كصّبه كغبلـ ٱبدمو، إف أمره 

 (.1أك هناه أسرع ُب ذلك، فسلما حٌب دخبل مصر ليبل )
يقة الٍب ٛبكن بواسطتها كمن مصر انتقل إدريس )ع( إٔب ا٤بغرب، كٱبتلف ا٤بؤرخوف ُب الطر 

من الوصوؿ إٔب ا٤بغرب، فبعضهم يقوؿ أنو سلك طريقان غامضان عن طريق القوافل ا٤بارة 
ٗبساْب مصر، كبعضهم يقوؿ أف صاحب بريد مصر أعاهنما على ذلك. ككصبل القّبكاف 

فأقاما هبا فَبة من الوقت ٍب خرجا إٔب ا٤بغرب األقصى فعمد راشد إٔب إدريس فألبسو 
عة صوفية خشنة، كعمامة غليظة كصّبه كا٣بادـ لو، يأمره كينهاه، كل ذلك خوفان عليو مدر 

كحياطة لو، فلم يزاال على ذلك حٌب كصبل إٔب مدينة تلمساف، فاسَباحا هبا أيامان، ٍب 
ارٙببل عنها إٔب طنجة، فلما كصل إدريس إٔب مدينة طنجة، أقاـ هبا أيامان، فلم ٯبد هبا 

 (.2واله راشد حٌب نزؿ مدينة كليلي )مراده، فرجع مع م
ككيفما كانت الطريقة الٍب كصل هبا اإلماـ إدريس )ع( مع مواله إٔب ا٤بغرب، فقد كانت 

 الرحلة شاقة كمرىقة ٙبمبل فيها ٝبيع أنواع ا٤بصاعب.
__________ 

 نقبلن عن البكرم. 2/467( ػ تاريخ ا٤بغرب الكبّب 1)
 نقبلن عن ا١بزناءم. 2/469( ػ تاريخ ا٤بغرب الكبّب 2)

كيتبْب فيها بوضوح حاؿ الطبقة ا٤بستضعفة من ا٤بؤمنْب، كتعكس جانبان من الظلم 
كاإلضطهاد الذم ٢بق بأىل البيت )ع( كما توضح مقدار ما ٯبب على اإلنساف الرسإب 



أف يتحملو ُب سبيل إ٪باح دعوتو كأىدافو كمبادلء اإلسبلـ. كما ٘بلى ُب ىذه الرحلة قوة 
بة إٲباف اإلماـ إدريس بن عبداهلل )ع( كثقتو بربو ُب أحلك ا٤بواقف، كأشدىا خطورة،  كصبل

كما يتجلى ُب موقف راشد إخبلص الرجل ا٤بؤمن ا٤بتفا٘ب ُب سبيل الدعوة إٔب اهلل، 
كتوضح ىذه الرحلة إيضان الثقة كالطمأنينة بْب اإلماـ )ع( كمواله راشد، كما تبْب أٮبية 

ـ كتعاليمة، ككثّب من الدركس كالعرب ٲبكن للمرء أف يستخلصها من ا٥بجرة لنشر اإلسبل
 رحلة ىذا اإلماـ العظيم كدعوتو إٔب اهلل سبحانو كتعأب.

ىػ نزؿ على ٤172با كصل إدريس بن عبدالللو )ع( مدينة كليلي ُب غرة ربيع أكؿ سنة 
كأكرمو كأقاـ عنده  )إسحاؽ بن عبداهلل األكريب( أمّب أكربة ككبّبىم ُب ذلك الوقت فأجاره

 زىاء ستة أشهر ٛبكن خبل٥با من نشر دعوتو بْب قبائل الرببر ا٤بنتشرة ىناؾ.
ك٤با عرؼ الرببر فضلو كمكانتو العلمية كقرابتو من رسوؿ اهلل )ص( اجتمعت عليو قبائل 
امة أكربة، كمغيلة، كزناتو، كلواتو، كسدراتو، كنفزة، كمكناسو كغّبىا من القبائل كبايعوه باإلم

 كتكونت الدكلة اإلدريسية.
 دعوتو )ع(

بدأ اإلماـ إدريس )ع( دعوتو ببياف دعا فيو إٔب كتاب اهلل كسنة رسولو، كالعدؿ ُب الرعية، 
كالقسم بالسوية، كإحياء السنة، كإماتة البدعة، كاألمر با٤بعركؼ، كالنهي عن ا٤بنكر فقاؿ 

كتاب اهلل كإٔب سنة نبية )ص(، كإٔب )ع( بعد ا٢بمد كالثناء: )أما بعد فإ٘ب أدعوكم إٔب  
، كإحياء السنة، كإماتة  العدؿ ُب الرعية، كالقسم بالسوية، كرفع ا٤بظآب، كاألخذ بيد ا٤بظلـو

البدعة، كإنفاذ حكم الكتاب على القريب كالبعيد، كاذكركا اهلل ُب ملوؾ غّبكا، كلؤلماف 
كأذكركم اهلل ُب أرامل اختفرت، خفركا، كعهود اهلل كميثاقو نقضوا، ، ككلد نبيو قتلوا، 

كحدكد عطلت كُب دماء بغّب حق سفكت، فقد نبذكا الكتاب كاإلسبلـ، فلم يبق من 
اإلسبلـ إال ا٠بو، كال من القرآف إال ر٠بو، كاعلموا عباد اهلل أف ٩با أكجب اهلل على أىل 

ٔب اهلل با٤بوعظة طاعتو اجملاىدة ألىل عدكاتو، كمعصيتو، باليد كاللساف، فباللساف الدعاء إ



ا٢بسنة، كالنصيحة، كا٢بض على طاعة اهلل، كالتوبة عن الذنوب ىي اإلنابة كاإلقبلع 
كالنزكع عما يكره اهلل سبحانو كتعأب، كالتواصي با٢بق، كالصدؽ، كالصرب، كالرٞبة، كالرفق، 

نفذ كالتناىي عن معاصي اهلل كلها، كالتعظيم، كالتقدٙب ٤بن استجباب هلل كرسولو حٌب ت
 بصائرىم كتكمل ك٘بتمع كلمتهم، كتنتظم الفتهم(.

ٍب قاؿ: )فهذا عهد اهلل إليكم كميثاقو عليكم بالتعاكف على الرب كالتقول، كال تعاكنوا على 
اإلٍب كالعدكاف، فرضان من اهلل كاجبان كحكمان الزمان، فإين عن اهلل تذىبوف، كأٗب تؤفكوف، 

غربان، كأظهركا الفساد، كامتؤلت األرض ظلما كجوران، كقد جابت ا١ببابرة ُب اآلفاؽ شرقان ك 
فليس للناس ملجأ كال ٥بم عند أعدائهم حسن رجاء فعسى أف تكونوا معاشر الرببر اليد 

ا٢باصدة للجور كالظلم، كأنصار الكتاب كالسنة، القائمْب ٕبق ا٤بظلومْب من ذرية النبيْب، 
كنصر الٌلو مع النبيْب، كاعلموا معاشر الرببر  فكونوا عند الٌلو ٗبنزلة من جاىد مع ا٤برسلْب،

أ٘ب أتيتكم كأنا ا٤بظلـو ا٤بلهوؼ الطريد الشريد ا٣بائف ا٤بوتور الذم كثر كاتره، كقل ناصره، 
كقتل أخوتو كأبوه كجده كأىلوه، فأجيبوا داعي اهلل فقد دعاكم إٔب اهلل، فإف اهلل عز كجل 

األرض ، كليس لو من دكنو أكلياء أكلئك ُب  يقوؿ كمن ال ٯبب داعي اهلل فليس ٗبعجز ُب
 ضبلؿ مبْب، أعادنا اهلل كإياكم من الضبلؿ كىدانا كإياكم إٔب سبيل الرشاد.

كأنا إدريس بن عبداهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب. رسوؿ اهلل )ص( 
خدٯبة كعلي بن أيب طالب جدام، كٞبزة سيد الشهداء كجعفر الطيار ُب ا١بنة عمام، ك 

الصديقة كفاطمة بنت أسد الشفيقة جدتام، كفاطمة بنت رسوؿ اهلل )ص( سيدة نساء 
العا٤بْب، كفاطمة بنت ا٢بسْب أمام، كا٢بسن كا٢بسْب ابنا رسوؿ )ص( أبوام، ك٧بمد 

 كإبراىيم ابنا عبداهلل ا٤بهدم كالزاكي أخوام.

ما علي، كمن أىب ذلك فحظو  فهذه دعوٌب العادلة غّب ا١بائرة فمن أجابِب فلو مإب، كعليو
أخطأ كسّبل ذلك عآب الغيب كالشهادة أ٘ب ٓب أسفك دمان كال استحللت لو ٧برمان كال 

ماالن، كاستشهدؾ ياأكرب الشاىدين، كاستشهد جربيل كميكائيل أ٘ب أكؿ من أجاب 



كأناب. فلبيك اللهم لبيك مزجي السحاب، كىاـز األحزاب، مصّب ا١بباؿ سرابان بعد أف  
 (.1نت صمان صبلبان أسألك النصر لولد نبيك إنك على ذلك قادر( )كا

كُب فَبة كجيزة أقبلت طبلئع الرببر زرافات ككحدانان، كأخذكا يدخلوف ُب دين اهلل أفوجان، 
كيبايعوف اإلماـ إدريس )ع( باإلمامة، كُب ىذه الفَبة ٛبكن اإلماـ )ع( من إرساء قواعد 

ح بو بقية ببلد ا٤بغرب األقصى، فافتتح شالة، كسائر حصوف الدكلة، ككوف جيشان كثيفا افتت
 تامسنا حٌب كصل تادال فافتتح حصوهنا، ٍب بلغ ماسة.

ككاف أكثر سكاف ىذه الببلد على دين النصرانية كاليهودية كاجملوسية، كٓب يكن اإلسبلـ قد 
 (.2انتشر بعد ُب أ٫بائها )

ىػ، كُب منتصف رجب سنة 172جة سنة كعاد )ع( بعد ىذه الغزكة إٔب كليلى ُب ذم ا٢ب
ىػ خرج لفتح )تلمساف( ك٧باربة من هبا من ا٣بوارج، ففتحها كبايعو أىلها، فقبل 173

 بيعتهم كدخل تلمساف كبُب فيها مسجدا ٍب عاد إٔب كليلى.
 ٪باح دعوة اإلماـ إدريس )ع(:ػ

د رقعة اإلسبلـ ُب ٪بح إدريس )ع( ُب دعوتو للمغاربة، ُب بناء إسبلـ ا٤بغرب كعركبتو، كم
نواحي ا٤بغرب األقصى بسرعة عجيبة كمذىلة، إذ كجد الرببر فيو صورة مباينة كمناقضة ٤با  

 كاف عليو ا٢بكاـ األمويْب كالعباسيْب، كعرفوا اإلسبلـ ُب أكمل صوره، كأزىى حللو.
__________ 

تاره ، ككاضح من خطاب إدريس بن عبداهلل )ع( أنو اخ249ػ  1/238( ػ الشاُب 1)
 ىكذا ليتناسب مع ٦بتمع الرببر.

 نقبلن عن ابن خلدكف، كابن ا٣بطيب. 2/470( ػ انظر تاريخ ا٤بغرب الكبّب 2)

كلعل من أكرب العوامل الٍب ساعدت على ٪باح دعوة ا٢بق كالعدالة، كساعدت على اعتناؽ 
سيْب من ظلم الرببر اإلسبلـ اعتناقا عاما، ما كاف يلقاه الرببر من عماؿ األمويْب كالعبا

كاضطهاد كاستغبلؿ بشع ُب ٝبيع أ٫باء ا٤بغرب األقصى منو، كاألكسط، كاألدٗب، ٩با يتناَب 



 مع ركح اإلسبلـ كتعاليمو.
كمن سياسة اإلستبداد كالظلم يذكر ا٤بؤرخوف أف يزيد بن عبدا٤بلك عندما تؤب ا٤بلك كاف 

ة الٍب كانت تفرض على ا٤بعاىد يرل أف انتقاؿ الرببر إٔب اإلسبلـ قد أدل إٔب ضياع ا١بزي
من أىل الذمة فؤب على أفريقية )يزيد بن أيب مسلم دينار( مؤب ا٢بجاج بن يوسف الثقفي 
 ككاتبو، كصاحب شرطتو ليطبق عليهم نفس السياسة الٍب طبقها ا٢بجاج على أىل العراؽ.

ىل اإلسبلـ الذين كتوجو يزيد إٔب أفريقية كعـز على أف يسّب ُب الرببر )بسّب ا٢بجاج ُب أ
سكنوا األمصار ٩بن كاف أصلو من السواد من أىل الذمة، فأسلم بالعراؽ، فإنو ردىم إٔب 

 (.1قرارىم، ككضع ا١بزية على رقاهبم على ٫بو ما كانت تؤخذ منهم كىم كفار( )
كتشبو يزيد بن مسلم با٢بجاج ففرض عليهم ا١بزية، كاستخف هبم، كأخذ أموا٥بم، كسىب 

 (.2رؼ ُب ذلك حٌب أكغر عليو صدكرىم )نساءىم كأس
__________ 

 .4/182، ابن األثّب 5/338( ػ الطربم 1)
 ( ػ كأخذكا يَبقبوف الفرصة حٌب قتلوه.2)

كُب عهد ىشاـ بن عبد ا٤بلك كاف الوالة يذيقوف الرببر ألوانا عديدة من الظلم كاإلضطهاد، 
فأراد أف ٱبمس من أسلم منهم، كزعم  فمثبل كاف عمر بن عبداهلل ا٤برادم كاليان على طنجة

أهنم ُبء للمسلمْب، ككاف ىشاـ بن عبدا٤بلك يستحب طرائف ا٤بغرب، كيكتب إٔب عاملو 
بطنجة أف يرسل إليو )جلود ا٣برفاف العسلية( الٍب تسلخ من جلود سخاؿ الضأف عند 

الناعمة، كالدهتا، أم قبل أف تصبح خشنة بنمو ا٣براؼ، فيصنعوف منها ا١بباب الصوفية 
ككاف ا٣بليفة يؤثر اللوف العسلي، كيطلب من عاملو أف يأٌب هبا عسلية اللوف غّب مصبوغة، 

ك٤با كاف من العسّب للغاية التوصل إٔب خراؼ كليدة هبذا اللوف العسلي فقد عمد العامل 
إٔب النعاج ا٢باملة، فيأمر ببقر بطوهنا كاستخراج أجنتها ٕبثان عن ىذه ا١بلود العسلية، 

 (.1كيذكر ا٤بؤرخوف أنو كانت تذبح مائة شاة فرٗبا ٓب يوجد فيها جلد كاحد )



كحاكؿ الرببر إصبلح الوضع بكل الطرؽ ا٤بمكنة فبعثوا كفدا إٔب ىشاـ بن عبدا٤بلك ك٤با 
( فقالوا: أبلغ ىشاما 2قدـ الوفد على ىشاـ طلبوا األذف، فصعب عليهم، فأتوا )األبرش( )

نده، فإذا أصاب نفلهم دكننا، كقاؿ ىم أحق بو، فقلنا: ىو أخلص أف أمّبنا يغزك بنا كٔب
١بهادنا. كإذا حاصرنا مدينة قاؿ: تقدموا كأخر جنده، فقلنا: تقدموا، فإنو إزدياد ُب 

ا١بهاد، كمثلكم كفى إخوانو، فوقيناىم بأنفسنا ككفيناىم، ٍب إهنم عمدكا إٔب ماشيتنا، 
لفراء األبيض للخليفة، فيقتلوف ألف شاة ُب جلد، فجعلوا يتعركهنا عن السخاؿ، كيطلبوف ا

فقلنا ما أيسر ىذا لو، فاحتملنا ذلك، كخليناىم كذلك، ٍب إهنم سامونا أف يأخذكا كل 
(، فقلنا: ٓب ٪بد ىذا ُب كتاب ، كال سنة، ٫بن مسلموف. كلكنهم عادكا 3ٝبيلة من بناتنا )

 إٔب أفريقية دكف جدكل.
__________ 

 .2/299خ ا٤بغرب الكبّب ( ػ انظر تاري1)
 ( ػ رئيس كزراء ىشاـ بن عبدا٤بلك.2)
 ( ػ كاف ا٣بلفاء يرسلوف إٔب عما٥بم ُب ا٤بغرب أف يبعثوا إليهم بالنساء الرببريات.3)

كنتيجة لتلك السياسة ظل ا٤بغرب ُب ثورات مستمرة، كحركب طاحنة، كتراجعت القبائل 
انوا يبحثوف عن متنفس ٥بم، فظنوا ذلك ُب عن اعتناؽ اإلسبلـ، أما من أسلم منهم فقد ك

 الدعوة ا٣بارجية الٍب نشرىا ا٣بوارج بينهم، فاعتنقها بربر ا٤بغرب األكسط.
ك٤با كصل اإلماـ إدريس بن عبداهلل )ع( كأعلن دعوتو عرؼ الرببر أف اإلسبلـ الصحيح 

ا ا٣بوارج، كإ٭با ىو ليس ىو الذم ٲبثلو الطغاة من الوالة، كال العقيدة ا١بوفاء الٍب ينادم هب
دين العدؿ كالتوحيد دين اإلخاء كالرٞبة كالتسامح، فأقبلوا يدخلوف أفواجا ُب دين 

 اإلسبلـ.
كلعل من أىم العوامل ػ أيضا ػ الٍب ساعدت إدريس بن عبداهلل)ع( على ٪باح دعوتو ىو 

رة الكاملة عدـ كجود قوة مركزية كبّبة للخبلفة العباسية كعدـ ٛبكن العباسيْب من السيط



على أجزاء ا٤بغرب، ٩با مكن اإلماـ إدريس )ع( من نشر مبادلء اإلسبلـ ُب سهولة 
 كيسر.

كأيضا فإف ٦بموعة ٩بن كاف قد أسلم منهم، كانوا قد شاىدكا اإلماـ إدريس )ع( ُب معركة 
ىػ، كعرفوا ما يبلقيو كيعانيو أىل البيت )ع( ُب 169)فخ( ُب الثامن من ذم ا٢بجة سنة 

نشر دعوة العدالة كا٤بساكاة، كعندما كصل اإلماـ إدريس )ع( إٔب ا٤بغرب عرفوه،  سبيل
( ككجدكا فيو صورة 1كعرفوا فضلو كمكانتو ُب اإلسبلـ، كقرابتو من رسوؿ اهلل )ص( )

 مباينة ٤با كاف عليو كالهتم، فبايعوه كساعدكه على نشر اإلسبلـ بْب قبائل الرببر.
ا هبذا اإلماـ العظيم الذم ٓب تفت عضده كل تلك ا٤بصاعب كحقيقة فإف ا٤برء يقف إعجاب

كا٤بتاعب الٍب كاجهتو كٓب ييأس من قلة الصديق، كعدـ الناصر، أك ا٤بعرفة بتلك البلداف، بل 
دفعو ذلك كلو إٔب مواصلة مسّبة الدعوة إٔب اهلل سبحانو كتعأب، كنشر رسالة اإلسبلـ ُب 

 سبلـ.مناطق ٓب يكن أىلها قد دخلوا ُب اإل
__________ 

 .1/237( ػ انظر الشاُب 1)

ك٪بح إدريس )ع( ُب بناء إسبلـ ا٤بغرب كعركبتو كمد رقعتو ُب َشاؿ ا٤بغرب األقصى، 
كغريب ا٤بغرب األكسط، كاستطاع أف يثبت دعائم ا٢بق كالعدؿ كا٤بساكاة، كأف يقضي على 

كسط، كالٍب كاد العآب النزعات ا٣بارجية الٍب كانت قد اجتاحت معظم مناطق ا٤بغرب األ
 اإلسبلمي أف يصاب بكارثة كربل منها ُب تلك ا٤بناطق لوال اإلماـ إدريس)ع(.

كأسس دكلة إسبلمية أصبحت الدرع الواقي لئلسبلـ ُب ا١بهة الغربية، ككل ذلك ُب غضوف 
 ٟبس سنوات.

 ا٣ببلفة العباسية كموقفها:ػ
من إقامة دكلة إسبلمية قوية ٙبكم بعد أف استقر اإلماـ إدريس )ع( ُب ا٤بغرب كٛبكن 

بالكتاب كالسنة، اتصل )بالرشيد( ما فعلو إدريس ُب ا٤بغرب، كدخوؿ الرببر ُب طاعتو 



فخاؼ من ذلك خوفا شديدا، كخاؼ أف ٲبتد نفوذ إدريس )ع( إٔب ا٤بشرؽ اإلسبلمي 
 ففكر ُب مواجهة اإلماـ إدريس )ع( كلكنو رأل أف ا٤بواجهة العسكرية ليست باألمر

السهل، كلن ٘بدم، ألف النفوذ العباسي الفعلي ٓب يكن يتجاكز حدكد مصر كبعض ا٤بدف 
اإلفريقية، كال طاقة ١بيوش العراؽ على الوصوؿ إٔب ىناؾ، باإلضافة إٔب أف اإلماـ إدريس 

)ع( كاف قد تكوف لو جيش كثيف من الرببر يستطيعوف مواجهة ا١بيوش العباسية، فاضطر 
 ٰبٓب بن خالد الربمكي. الرشيد إٔب استشارة

 ا٤بكر الربمكي:
تأكد ٰبٓب بن خالد الربمكي أنو ال قبل ٥بم كال طاقة ٤بواجهة إدريس بن عبداهلل، ففكر ُب 
مؤامرة دنيئة كخسيسة هتدؼ إٔب اغتياؿ اإلماـ إدريس بن عبداهلل )ع( كقاؿ ٥باركف الرشيد 

(. 1عرؼ ىبلكو إال مِب( ))ليطب عيش أمّب ا٤بؤمنْب، فإ٘ب أكفيك أمر إدريس كال ي
كأخرب ىاركف الرشيد بأنو سيبعث إٔب إدريس رجبل تتوفر فيو صفات الغدر كا٤بكر ، 

 كالدىاء كا١برأة ليغتالو.
ككقع اختياره على رجل يسمى سليماف بن جرير ػ على اختبلؼ الركايات ُب ا٠بو ػ كيعرؼ 

اه األمواؿ ا١بزيلة، ككعده برفعة بالشماخ، كأخربه ٰبٓب ٗبهمتو كبعث معو ٠بان قاتبل، كأعط
 منزلتو ُب الدكلة.

 رحيل الشماخ إٔب ا٤بغرب:
__________ 

 .1/240( ػ الشاُب 1)

توجو الشماخ إٔب ا٤بغرب ككصل مدينة )كليلى( مقر اإلماـ إدريس )ع( كاتصل بإدريس بن 
بيت )ع( عبداهلل )ع( كتظاىر عنده بالنسك كالصبلح، كأخربه أنو من ٧بيب كأتباع أىل ال

كأنو ٤با ترامى إٔب مسامعو خربه قرر الرحيل إليو ليعيش ٙبت رعايتو كعدلو، فأنس بو إدريس 
)ع( ٤با رأل عليو من عبلمات النسك كالصبلح، كقربو إليو كأكرمو، كأخذ الشماخ يَبقب 



الفرصة السا٫بة الغتياؿ اإلماـ إدريس بن عبداهلل إدريس بالسم، فلم يتهيأ لو ذلك، إذ  
راشد ال يفارؽ اإلماـ إدريس )ع(، كظل سليماف منتظرا إٔب أف غاب راشد ذات يـو  كاف

ُب بعض شئونو، فدخل الشماخ على إدريس كعادتو للمدارسة كاحملادثة، ٍب أىدل اإلماـ 
إدريس بن عبداهلل قاركرة طيب كأخربه أنو جاء هبا من ا٤بشرؽ ليتطيب هبا ٍب قاؿ: إ٘ب 

طيب، فخذىا لك كقد آثرتك على نفسي، كىو من بعض ما  رأيت ىذه الببلد ليس هبا
ٯبب لك علي، كأخرجها من كعاء كأعطاىا اإلماـ إدريس )ع(. فأخذ إدريس )ع( 

القاركرة كَشها، ككانت القاركرة مسمومة، فلما استنشق إدريس الطيب صعد إٔب خيشومو، 
شيتو إٔب الليل ٍب ككصل دماغو كسقط مغشيا عليو ال يعقل شيئا، كظل إدريس )ع( ُب غ

ىػ . 177قضى ٫ببو كانتقل إٔب جوار ربو شهيدا سعيدا كذلك ُب أكؿ ربيع اآلخر سنة 
كحصل الشماخ على مراده، فخرج من عند إدريس كسار إٔب منزلو كركب فرسا قد أعده 

 لذلك.
كعندما عاد راشد انتبو إٔب غياب الشماخ فعلم أنو سم اإلماـ إدريس )ع( فركب ُب طلبو 

 أدركو، فضربو بالسيف كقطع يده، كلكنو ٓب يستطع اإلجهاز عليو، إذ ٪با بالشماخ حٌب
 (.1فرسو، كاستطاع اإلفبلت من ا٤بوت، ككاصل سّبه إٔب بغداد، فواله الرشيد بريد مصر )

 الرببر بعد موت إدريس:
__________ 

 .473ػ  2/472( ػ انظر تفاصيل ذلك ُب تاريخ ا٤بغرب الكبّب 1)

دلء ا٢بق كالعدالة الٍب غرسها اإلماـ إدريس )ع( ُب نفوس الرببر، ككطد هبا أركاف كاف ٤ببا
دكلتو، األثر األكرب ُب عدـ اهنيار الدكلة اإلدريسية كسقوطها، كاستمرار الرببر على مودهتم 

 ككالئهم لئلماـ إدريس )ع( بعد موتو.
مبل عندما توُب فأسند الرببر ككاف إدريس )ع( قد تزكج امرأة بربرية ا٠بها )كنزة( ككانت حا

 تدبّب أمور الدكلة إٔب )راشد( مؤب إدريس )ع(.



 اإلماـ إدريس بن إدريس )ع(:
بعد شهرين من كفاة إدريس بن عبداهلل )ع( كضعت كنزة غبلما أشبو الناس بأبيو فأعجب 

 الرببر من شبهو الكبّب بأبيو كقالوا: )ىذا إدريس كأنو ٓب ٲبت( ك٠بي باسم أبيو.
قاـ راشد بأمره، ككفلو إٔب أف فطن كشب، فأحسن تأديبو، كأقرأه القرآف، كأحفظو إياه، )ك 

كٓب يتجاكز إدريس من العمر بعد ٜباف سنوات، ٍب علمو السنة كالفقو، كأشعار العرب 
كأيامهم، كسّب ا٤بلوؾ، ٍب دربو على ركوب ا٣بيل، كا٤بصاكلة كاجملاكلة كإحكاـ الرماية 

 (.1بالسهاـ )
ًب إ دريس )ع( من العمر عشر سنوات جدد لو راشد البيعة ٔبامع )كليلى( ُب أكؿ ك٤با 

 ىػ.186ربيع األكؿ سنة 
__________ 

 نقبلن عن ابن ا٣بطيب. 2/474( ػ تاريخ ا٤بغرب الكبّب 1)

كلكن ا٣ببلفة العباسية ساءىا عدـ اهنيار الدكلة اإلدريسية ككاف ىاركف الرشيد قد أقطع 
ىػ كالية مستقلة عن الدكلة العباسية كأمده 184( سنة 1لب كالية أفريقية )إبراىيم بن األغ

با٤باؿ كالقوة مقابل القضاء على الدكلة اإلدريسية، كاستطاع إبراىيم بن األغلب أف يستميل 
ىػ. كلكن تلك الطريقة ٓب 186بعض العمبلء كيسرب فيهم األمواؿ حٌب قتلوا راشدان سنة 

لة اإلدريسية، إذ قاـ خالد بن يزيد بن إلياس العبدم بكفالة تنجح ُب القضاء على الدك 
ىػ: كبايعتو ٝبيع قبائل زناتو، 187إدريس بن إدريس، كجدد لو البيعة ُب ربيع األكؿ سنة 

كأكربة، كصنهاجة، كغمارة، كسائر قبائل الرببر، كاستقاـ لو أمر ا٤بغرب األقصى، كعظم 
ليو الناس من سائر البلداف، ككاف فيمن كفد سلطانو، كذاع صيتو، كاشتهر عدلو ككفد ع

عليو ٫بو ٟبسمائة فارس من أفريقية كاألندلس من القيسية، كاألزد كا٣بزرج، كمذحج كبِب 
(، ككثر أنصار إدريس )ع( كضاقت هبم مدينة كليلي، فخرج إدريس )ع( 2ٰبصب )

و مدينة للبحث عن موضع لتأسيس مدينة جديدة، فلما كصل إٔب ا٤بوضع الذم أسس في



فاس، أعجبو طيب ىوائها، ككثرة مياىها، كأشجارىا ككاف يسكنها قـو من قبائل زناتو، 
كزكاغة، كبعضهم على دين اليهودية، كالنصرانية، ككجدىم يقتتلوف، فأصلح بينهم كأسلموا 

(، ككاف 3على يديو، ٍب اشَبل منهم ا٤بوضع بستة آالؼ درىم كبدأ بتأسيس مدينة فاس )
ىػ، ك٤با فرغ من بناء أسوارىا كجامعها أنزؿ الوافدين عليو من األندلس 193ذلك سنة 

 بالعدكة الشرقية فسميت لذلك عدكة األندلس، كأنزؿ الوافدين عليو من القّباكاف
__________ 

 ( ػ اٚبذ إبراىيم بن األغلب مدينة القّبكاف عاصمة لواليتو.1)
لقّبكاف كاألندلس كانوا من مهاجرة ( ػ كيذكر ا٤بؤرخوف أف عدد الوافدين من عرب ا2)

 قرطبة كحدىا ٜبا٭بائة آالؼ بيت، كمن مهاجرة القّباف ثبلٜبائة بيت.
( ػ قيل أهنا ٠بيت هبذا اإلسم ألنو ٤با ابتدأ ٕبفر أساسها ُب جهة القبلة كجد ُب ا٢بفّب 3)

 فأسان كبّبان فسميت ا٤بدينة فاسان لذلك.

 لقركيْب.بالعدكة الغربية فسميت لذلك بعدكة ا
ىػ. ٍب خرج لغزك ما تبقى 197كاستقاـ أمر اإلماـ إدريس )ع( بفاس، فأقاـ هبا حٌب سنة 

من قبائل الرببر الوثنية ُب نفيس، كببلد ا٤بصامدة، ففتح نفيس كببلد ا٤بصامدة كعاد إٔب 
ىػ. ٍب خرج لغزك مدينة )نفزة( بتلمساف، ككاف يسكنها 199فاس، كأقاـ هبا حٌب ٧بـر سنة 

من ا٣بوراج الصفرية فافتتحها كأصلح أسوارىا كرمم جامعها، كأقاـ هبا ثبلث سنوات،  قـو
 كأخضع فيها خوارج ا٤بغرب األكسط لطاعتو.

)ككاف إدريس قد أبدل ُب ٧باربة ا٣بوارج الصفرية من الرببر ُب تلمساف ما أثار إعجاب 
بن جعفر قاؿ: كنت مع رجالو، كيذكر البكرم أف داكد بن القاسم بن إسحاؽ بن عبداهلل ا

إدريس ُب ا٤بغرب، فخرجت معو يوما إٔب قتاؿ ا٣بوارج، فلقيناىم كىم ُب ثبلثة أضعاؼ 
، كجعلت أدٙب النظر إليو، فقاؿ  عددنا، فقاتلناىم قتاال شديدا، فأعجبِب إدريس ذلك اليـو

ليل ماء كٰبك، ٓب تواؿ النظر إٕب، قلت ٣بصاؿ: أما أك٥با فإنك تبصق ٦بتمعا، كأنا أطلب ق



أبل بو حلقي فبل أجده، قاؿ: ذلك الجتماع قليب كذىاب بصاقك لذىاب عقلك، قاؿ، 
قلت: كالثانية، ٤با أرل من منعتك، قاؿ: إف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم صلى علينا، 
قلت كالثالثة، ٤با أرل من حركتك كقلة قرارؾ على الدابة، قاؿ: ذلك زمع إٔب القتاؿ فبل 

 (.1) ٙبسو رعبان(
ىػ يواصل مشواره الرسإب كالفكرم فعمم 202عاد اإلماـ إدريس بعد ذلك إٔب فاس سنة 

اإلسبلـ على من تبقى من الوثنيْب، كاىتم بالناحية التعليمية فأنشاء ا٤بدارس، كا٤بكتبات 
كازدىرت ا٢بركة العلمية كقاـ بسك العملة، كتوسع ُب العمراف، كازدىرت التجارة كعاش 

دؿ كأماف، كتوافد على إدريس )ع( كثّب من عرب أفريقية كاألندلس ليعيشوا الناس ُب ع
 ٙبت عدلو ك٠باحتو.
__________ 

 .2/478( ػ تاريخ ا٤بغرب الكبّب 1)

ىػ، كعمره ست كثبلثوف 213كأقاـ إدريس )ع( ُب فاس حٌب توُب ُب أكؿ ربيع األكؿ سنة 
 (.1سنة )

 أحفاد إدريس:
ريس )ع(، قاـ أكالده بتدبّب شئوف ا٢بكم ٙبت قيادة اإلماـ بعد موت اإلماـ إدريس بن إد

٧بمد بن إدريس بن إدريس، كيذكر ا٤بؤرخوف أنو كاف لو أحد عشر أخا يساعدكنو ُب إدارة 
شئوف الببلد. كسار ٧بمد سّبة العدالة كالفضل كٛبتع الناس ُب عهده باألماف حٌب توُب 

 (.2ىػ )221سنة 
ا٤بلقب ٕبيدرة، ككانت أيامو أياـ خّب كسار بسّبة ابيو كجده ُب فتؤب األمر بعده ابنو علي 

 (.3العدؿ فكاف الناس ُب أيامو ُب أمن كدعة )
ىػ فتؤب األمر بعده أخوه ٰبٓب بن ٧بمد، كُب عصره شهدت فاس هنضة 234ٍب توُب سنة 

عمرانية كعلمية كاسعتْب، يقوؿ ابن خلدكف عن ٰبٓب بن ٧بمد: )امتد سلطانو، كعظمت 



دكلتو، كحسنت أثار أيامو. كاستبحر عمراف فاس، كبنيت هبا ا٢بمامات كالفنادؽ للتجارة، 
 (.4كبنيت خارجها األرباض، كرحل إليها الناس من الثغور القاصية( )

 (.5كقاؿ بن أيب زرع: )قصد إليها الناس من األندلس، كأفريقيا، كٝبيع ببلد ا٤بغرب( )
٧بمد )ابنو( ٍب على بن عمر بن إدريس، ٍب ٰبٓب بن  كتؤب بعده كل من ٰبٓب بن ٰبٓب بن

القاسم بن إدريس، ٍب ٰبٓب بن إدريس بن عمر بن إدريس، ككاف ٰبٓب من أعظمهم سلطانا 
كعلما. يقوؿ ابن خلدكف عن ٰبٓب أنو )أعلى بِب إدريس ملكا، كأعظمهم سلطانا، ككاف 

 (.6 السلطاف كالدكلة( )فقيها عارفا با٢بديث، كٓب يبلغ أحد من األدراسة مبلغو ُب
__________ 

( ػ قيل مات مسمومان، كقيل أنو غص ٕببة عنب، كدفن ٗبدينة كليللى كما دفن كالده 1)
 ىناؾ، كقيل أنو دفن بفاس ٗبسجد الشرفاء إزاء ا١بدار الشرقي منو.

 ( ػ دفن بشرقي جامع الشرفاء بفاس.2)
 .8ص  4ج  1( ػ انظر دائرة ا٤بعارؼ اإلسبلمية ٦بلد 3)
. كُب عهده بُب ا٤بسجد ا١بامع بعدكة 8ص  4ج  1( ػ دائرة ا٤بعارؼ اإلسبلمية ج 4)

 القركيْب بفاس.
 .8( ػ نفس ا٤بصدر ص 5)
 .2/484( ػ تاريخ ا٤بغرب الكبّب 6)

كيقوؿ عنو صاحب اإلستقصاء: )كاف كاسطة عقد البيت اإلدريسي، أعبلىم قدرا 
فضبل، كأكسعهم ملكا، ككاف فقيها حافظا كأبعدىم ذكرا، كأكثرىم عدال، كأعزىم 

 (.1للحديث ذا فصاحة كبياف، بطبل شجاعا حازما، ذا صبلح كدين ككرع( )
كٓب يزؿ ٰبٓب قائما بأمر الدكلة حٌب قدـ مصالة بن حبوس الكتامي قائد عبيداهلل ا٤بهدم 

إٔب ىػ إٔب ا٤بغرب ككقعت بينهم معارؾ عديدة، كحركب طاحنة، ٍب رحل مصالة 205سنة 
(، كقد ٛبكن موسى بن أيب 2ىػ . كأقاـ موسى بن أيب العافية أمّبا عنو )207أفريقية سنة 



ىػ، كبذلك 212العافية ُب عهد ا٢بسن بن ٧بمد من اإلستيبلء على مدينة فاس سنة 
 انقرضت الدكلة اإلدريسية من فاس.

__________ 
 .8ص  4( ػ دائرة ا٤بعارؼ ج 1)
ىػ ( كبقي ُب سجن موسى بن أيب العافية  309ٰبٓب سنة ) ( ػ كقد ٛبكنا من اعتقاؿ2)

 ىػ(. 332عشرين سنة ٍب أطلقو بعد ذلك كتوُب سنة )

كالواقع أنو ٓب تكن هناية الدكلة اإلدريسية با٤بعُب ا٤بتعارؼ عليو، بل كانت عملية ا٫بسار 
بل كغّبىا من مدينة فاس كما حو٥با من ا٤بناطق فقط، فقد بقي ٥بم نفوذ ُب البصرة، كأصي

من ا٤بناطق الريفية، كظلوا يواجهوف دكلتْب كبّبتْب دكلة العبيديْب ٗبصر، كدكلة األمويْب 
باألندلس، ٍب استطاعوا أف يكونوا دكلة ُب جنوب األندلس كقد مهد لظهور ىذه الدكلة 

اإلدريسية ا٫ببلؿ الدكلة األموية ُب قرطبة، كأشبيلية، كغرناطة، الناشئ عن الفساد، 
ورات كا٢بركب، كالقسوة كالشدة من ا٢بكاـ األمويْب كقد امتد نفوذ ىذه الدكلة إٔب كالث

ا١بزيرة ا٣بضراء، كقرطبة، كاشبيلية، كغرناطة كقرمونة، كمن ا٤بدف ا٤بغربية طنجة كسبتة 
(، كمن أشهر مشاىّب ىذه الدكلة؛ علي كالقاسم ػ مؤسسا 1)كعرفت بالدكلة ا٢بمودية( )

بن ميموف بن أٞبد بن علي بن عبيداهلل بن عمر بن إدريس، ككذلك الدكلة ػ ابنا ٞبود 
ٰبٓب بن علي بن ٞبود كقد عاشت ىذه الدكلة إٔب منتصف القرف ا٣بامس تقريبا، كقد 
حاكؿ ا٢بموديوف بسط العدؿ، كنشر األماف، كاقتفاء أثر آبائهم كأجدادىم طيلة فَبة 

 حكمهم.
الناس بالعدؿ كا٢بكمة، حٌب نقلت ُب ذلك ( ساس 2كيذكر ا٤بؤرخوف أف علي بن ٞبود )

األخبار العجيبة كقد قيلت ُب رثائو إحدل الركائع من غرر الشعر، أليب عمر أٞبد بن دراج 
 القسطلي، كتبدأ ىذه القصيدة ببكاء شجي يقوؿ:

 لعلك يا َشس عند األصيل ... شجيت لشجو الغريب الذليل



  إٔب ابن الرسوؿفكو٘ب شفيعي إٔب ابن الشفيع ... ككو٘ب رسوٕب
 ٍب يصف ما حل بأىل البيت فيقوؿ:

 هتاكت هبم مصعقات الركاعد ُب * مد جنات الضحى كاألصيل
 بوارؽ ظلماء ظلم قبيح * دمى من ٞبى أك دما من قتيل
 فأذىل مرضعة عن رضيع * كأنسى ا٢بمائم ذكر ا٥بديل

__________ 
 هم.( ػ خطب ٥بم ُب ٝبيع ىذه الببلد، كضربت السكة با٠ب1)
( ػ أكؿ من بويع منهم كبويع ُب قرطبة، كتلقب بالناصر لدين اهلل، كٓب يتخلف أحد عن 2)

 بيعتو.

إٔب أف ٱبتتم القصيدة بأبيات يؤكد فيها مقاـ أىل البيت كإمامتهم ا٤بدعمة بالكتاب 
 كالسنة فيقوؿ:

 فأنتم ىداة حياة كموت * كأنتم أئمة فعل كقوؿ
 شباهبم كالكهوؿ كسادات من حل جنات عدف * ٝبيع

 كأنتم خبلئف دنيا كدين * ٕبكم الكتاب كحكم العقوؿ
كمن الواضح جدا أف الدكلة اإلدريسية كاف ٥با الفضل األكرب ُب إمتداد اإلسبلـ إٔب الرقعة 

 الغربية من دكلة اإلسبلـ، ككاف ٥با األثر األكرب ُب إنشاء ا٤بعآب اإلسبلمية البارزة.
س كا٤بكتبات كا٢بركة العلمية ُب عهد األدارسة كانت ُب مستول كيذكر ا٤بؤرخوف أف ا٤بدرا

 ا٢بركة العلمية ُب ا٤بشرؽ اإلسبلمي، كغدت مستودعا بْب عرب أسبانيا كعرب أفريقيا.
كلكن معرفة تراثهم الفكرم كتارٱبهم بشكل متكامل قليل جدا ال يتعدل صفحات عند 

العباسية من جهة، كالدكلة األموية من  بعض ا٤بؤرخْب، بل كاف لوقوع األدارسة بْب الدكلة
جهة أخرل باإلضافة إٔب ا٥بجمات الٍب تعرضوا ٥با من قبل األغالبة ا٤بدعمْب من الدكلة 
العباسية، ٍب ا٣بوارج من بعدىم، كأخّبا عبيداهلل ا٤بهدم، كاف لذلك أثر كبّب ُب ضياع 



سبلمي ُب ا٤بغرب اإلسبلمي تراثهم الفكرم كقد يكوف قد اندثر مع ما اندثر من الَباث اإل
إما ُب ا٤بغرب زمن ثورات ا٣بوارج عليهم، أك أف الفاطميْب أخذكا تراثهم الفكرم إٔب 

مصر، كأحرؽ مع مكتبة القاىرة زمن صبلح الدين األيويب كلعل بعض ثراثهم الفكرم ال 
 زاؿ حبيس ا٤بكتبات ا٤بغربية كغّبه من تراثنا الفكرم ينتظر من ٱبرجو من عزلتو.

ك٫بن ٪بد أنو لوال تلك الظركؼ القاىرة الٍب أحاطت بالدكلة اإلدريسية حٌب سددت عليها 
منافذ الدعوة، الستطاعت أف يكوف ٥با أثر كيرب ُب التاريخ اإلسبلمي، كلكاف ٥بم شأف 

 أبعد من ىذا.

كيكفيهم أهنم عمموا اإلسبلـ بْب القبائل الرببرية، كرسخوا قدـ اإلسبلـ ُب ا٤بغرب، 
وا لو عركبتو، حٌب أصبحت تلك القبائل من أشد القبائل دفاعا عن اإلسبلـ ُب ا١بزء كحفظ

 (.1الغريب ُب ٨بتلف العصور )
ك٫بن إذا ما قارنا الدكلة الزيدية ُب ا٤بغرب بالدكلة الزيدية ُب ا١بيل كالديلم أك اليمن. ٪بد 

يعود إٔب بعد  أف األدراسة اشتهركا كرجاؿ دكلة أكثر من شهرهتم كرجاؿ علم، كذلك
األدراسة عن مركز القاعدة الزيدية، كمنع ا٣ببلفة العباسية اإلتصاؿ بالدكلة اإلدريسية 

كا٥بجرة إٔب ىناؾ بإقامة ا٤بساّب كنقاط التفتيش، ٍب إقامة دكلة األغالبة كحاجز أخّب ٰبصر 
 الدكلة اإلدريسية ُب نطاؽ ضيق.

كأتباعهم أمرا عسّبا ألهنم كانوا  ككاف اإلنتقاؿ إٔب ا٤بغرب كخاصة على أىل البيت
٧بصورين، كقد عرفنا ُب مقرر ا٤برحلة الثانية كيف كانوا يعرضوف ُب ا٤بدينة زمن اإلماـ 

ا٢بسْب بن علي الفخي، كبعد معركة فخ اضطر من تبقى منهم للتنكر كالتخفي، كقد عرفنا  
بة بعد أف ٘باكز كيف أف اإلماـ إدريس بن عبداهلل )ع( ٓب يصل إٔب ا٤بغرب إال بأعجو 

ٝبيع نقاط التفتيش، كىذا ىو ما جعل فكرة اإلنتقاؿ من ا٤بشرؽ إٔب ا٤بغرب أمرا صعبا 
للغاية، كمستحيبل خاصة بعد ظهور اإلماـ إدريس )ع( ُب ا٤بغرب، كلذلك ٓب يكن تواجد 
أىل البيت ىناؾ إال بشكل فردين فقط، ٛبثل األكؿ ُب إدريس بن عبداهلل، كالثا٘ب ُب كلده 



إدريس، إٔب أف زاد عددىم من أكالد إدريس الثا٘ب الذم يذكر ا٤بؤرخوف أنو توُب كعدد 
 أكالده اثنا عشر رجبل.

كأيضا فقد كقفت الظركؼ كا٢بركب ضدىم حجر عثرة ُب طريق التقدـ العلمي بالشكل 
ا٤بطلوب، فاإلماـ إدريس ٓب ٲبكث ُب ا٤بغرب سول ٟبس سنوات، كإدريس الثا٘ب توُب 

 ت كثبلثوف سنة فقط.كعمره س
__________ 

( ػ كقد بقي األدارسة ُب ا٤بغرب كتكاثر نسلهم، كُب العصر ا٢بديث كاف ٥بم دكر كبّب 1)
.  ُب ٙبرير ا٤بغرب من االستعمار، كالزاؿ عقبهم ىناؾ إٔب اليـو

على أف ىناؾ عامبل آخر قلل من قضية اإلرتباط الفكرم بن األدارسة كبقية أىل البيت 
ما كانت الدكلة اإلدريسية ُب أكج ٦بدىا، كاف أىل البيت )ع( كأتباعهم ُب )ع( فبين

ا٤بشرؽ اإلسبلمي يعانوف الظلم كاإلستبداد، كال يستطيعوف التنفس أك الوصوؿ إٔب ىناؾ، 
كعندما تكونت الدكلة الزيدية ُب ا١بيل كالديلم كاليمن كاف األدارسة ُب حالة اال٫بسار 

 دارت عليهم من األغالبة كا٣بوارج. كالذبوؿ بسبب ا٢بركب الٍب
كلكن ػ كما عرفنا ػ فإف ىذا ٓب ٲبنع من كجود حركة فكرية كعلمية قوية ناىضت ا٢بركة 

الفكرية كالعلمية ُب ا٤بشرؽ، ككجود أئمة اشتهركا بالعلم كالفضل، فمثبل ٰبٓب بن عمربن 
ما يؤكد كجود تراث إدريس، كىو من آخر ا٣بلفاء األدارسة اشتهر بالعلم كالفضل، كىذا 

 فكرم كبّب اندثر، أكال زاؿ حبيس ا٤بكتبات ا٤بغربية كغّبىا من ا٤بكتبات.
ك٬بلص إٔب القوؿ بأف األدارسة أثػَّريكا كثّبا ُب ا٢بضارة اإلسبلمة ُب ٝبيع اجملاالت السياسية 

شاءكا كاإلقتصادية كاإلجتماعية كغّبىا: إذ نشركا اإلسبلـ، كبنوا ا٤بساجد كدكر العلم، كأن
ا٤بكتبات، كسكوا العملة، كعمركا ا٤بدف، كأصلحوا الطرؽ، كشقوا القنوات، كازدىرت 
.  التجارة ُب عصرىم، كتركوا حضارة كبّبة، كال زالت مآثرىم ماثلة ُب ا٤بغرب إٔب اليـو

ككما كاف ٥بم ىذا الدكر الكبّب فقد كاف ٥بم الدكر األكرب ُب اجملاؿ الفكرم ُب ا٤بغرب 



ل ٘باكزه إٔب األندلس، كظهر منهم علماء كمفكركف خدموا الَباث اإلسبلمي  اإلسبلمي، ب
 (.1كثّبا )

كلكن الظركؼ ىي الٍب حالت دكف اإلتصاؿ بإخواهنم من أىل البيت بالشكل الذم 
 سنلمسو بْب زيدية اليمن كزيدية ا١بيل كالديلم.

__________ 
، كابنو إدريس، كٰبٓب بن عمر بن ( ػ كمنهم على سبيل ا٤بثاؿ: اإلماـ إدريس بن عبداهلل1)

إدريس، كعلي بن ٞبود، كاإلدريسي، كالقاضي األندلسي ٧بمد بن عبداهلل القضاعي 
، كالشاعر عبادة بن ماء السماء، كىو «درر السمط ُب أخبار السبط»صاحب كتاب 

 عبادة بن عبداهلل األنصارم من ذرية سعد بن عبادة، كغّبىم الكثّب.

 الباب الثا٘ب
 كلة الزيدية ُب: جيبلف ػ طربستاف ػ ديلماف مؤسها اإلماـ الناصر للحق )ع(الد

 }كنريد أف ٭بن على الذين استضعفوا ك٪بعلهم أئمة ك٪بعلهم الوارثْب{
 دعاة الزيدية ُب ا١بيل كالديلم

بعد ثورة اإلماـ زيد بن علي )ع( الٍب نادت بالعودة إٔب كتاب اهلل كسنة رسولو، كرفع 
ل األمة ا٤بستضعفة احملركمة، كتطبيق شرع اهلل ُب األرض كتوحيد األمة ٙبت الظلم عن كاى

راية ا٢بق كالعدالة، استمر أىل البيت )ع( ػ ُب تأدية رسالتهم تلك كتزعم أكالد الكامل 
عبداهلل بن ا٢بسن مسئولية القيادة ػ فكاف األمويوف كالعباسيوف ٥بم با٤برصاد، فقتلوىم، 

ض ك لكنهم مع ذلك ٞبلوا فكرىم كرسالتهم اإلسبلمية إٔب كل كشردكىم ُب أصقاع األر 
مكاف، كجابوا القفار كالودياف، كحفظوا لؤلمة اإلسبلمية تراثها كمعتقدىا من الضياع 

كجردكه منبعا صافيا من ٝبيع األفكار كاألكىاـ ا٤بنحرفة كالدخيلة عليو، حٌب كصل إلينا ُب 
 أهبى حللو، كأكمل صوره.

ٓب بن عبداهلل أحد الذين طافوا البلداف اإلسبلمية لنشر تعاليم اإلسبلـ ككاف اإلماـ ٰب



كمبادئو، كقد طارده العباسيوف ُب كل مكاف ينزؿ فيو حٌب استقر ُب الديلم كىم ال يدينوف 
بكتاب، فأسلم على يديو كثّب منهم، كلكن ىاركف الرشيد استطاع أف يعيده إٔب بغداد 

كحبسو عنده ُب ٧ببسو إٔب أف ذىب ٰبٓب )ع( شهيدا ُب  با٤بكر كا٣بديعة ٤بلك الديلم،
 سبيل اهلل.

ٍب كاف ظهور اإلماـ ا٢بسن بن زيد بن ٧بمد بن إ٠باعيل بن ا٢بسن بن زيد بن ا٢بسن 
( كاستخفى أكال ُب الٌرم ٍب 1السبط عليهم السبلـ، دعا ُب آخر أياـ ا٤بتوكل العباسي)

لدعوهتم، كعند كصولو أسلم على يديو بعض جهات ىػ. تلبية 250توجو إٔب الديلم سنة 
الديلم، كانضم إليو كثّب من ا٤بسلمْب ا٤برابطْب ُب تلك الثغور، كشرع ُب إقامة حكم 

إسبلمي كتدبّب أمور الدكلة، كتكوف لو جيش قوم ىـز بو العباسيْب كطرد عما٥بم من 
 آمل، كطربستاف، كجرجاف.

كف عليو كىو ]العمل بكتاب اهلل، كسنة رسولو كسلم لوالتو دستورا لطريقة حكمهم يسّب 
 (.2)ص( كما صح عن أمّب ا٤بؤمنْب )ع( ُب أصوؿ الدين كفركعو )

كأمرىم باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كتعليم الناس العدؿ كالتوحيد، كالنهي الشديد 
 عن القوؿ با١برب كالتشبيو.

كأمر بعمارة ا٤بشهدين ا٤بقدسْب. مشهد كأقاـ )ع( ُب تلك ا١بهات ينشر العدؿ كالفضيلة، 
أمّب ا٤بؤمنْب )ع(، كمشهد اإلماـ ا٢بسْب )ع(، كأرسل األمواؿ إٔب فقراء أىل البيت )ع( 

ىػ انتقل إٔب جوار ربو، فبايع الناس أخاه )٧بمد بن 270ُب العراؽ، كا٢بجاز، كُب سنة 
 زيد( فأكمل مسّبة ا٢بق كالعدالة.

عنو )يضرب بعدلو ا٤بثل، كىو الذم أجرل رسـو العدؿ، كنفى  قاؿ اإلماـ عبداهلل بن ٞبزة
 (.3رسـو ا١بور، كأظهر معآب الدين( )

__________ 
( ػ كاف ا٤بتوكل من أشد الناس عداكة ألىل البيت، كُب عصره نا٥بم الكثّب من ا٤بصاعب 1)



 كالشائد.
 .129( ػ أخبار أئمة الزيدية 2)
 .1/298( ػ الشاُب 3)

ا٤ببادمء الدكلة العباسية كثّبا، كخافوا من انتشار دعوتو كتوسعها  كقد أزعجت ىذه
فجمعوا ا١بيوش كتوجهوا ٢بربو، كتصدل ٥بم اإلماـ ٧بمد بن زيد )ع( كانتصر عليهم ُب 

ٝبيع ا٤بعارؾ الٍب شنوىا عليو، إٔب أف كانت آخر معركة ُب خراساف، ككالعادة استطاع أف 
رؽ جيشو ألخذ الغنائم، ك٤با رأل قائد ا١بيش العباسي ػ يلحق ا٥بزٲبة با١بيش العباسي، فتف

ا٤بنهـز ػ أنتشار الناس عن ٧بمد بن زيد، عاد مع ٦بموعة من جنده للقتاؿ، فالتقاه ٧بمد 
بن زيد )ع( ُب عدة يسّبة، كقاتل )ع( حٌب أصيب ٔبراحات كثّبة قاتلة. كٓب يعرؼ، كأسر 

تل. فمر بو رجل من ا١بنود العباسيْب، كىو ابنو )زيد( فسألوه عن أبيو. فقاؿ: عهدتو يقا
راكب على فرس أبيو، فقاؿ: ىذا فرس أيب، فسأؿ ا١بندم عنو، فقاؿ ا١بندم: كجدت 

شيخا جرٰبا ال حراؾ بو فرميت بو عنو، كأخذت الفرس. فذىبوا إٔب موضعو ككجدكه كبو 
 ىػ.276( فمات ٔبرجاف كدفن ىناؾ ككاف ذلك سنة 1رمق )

 حق )ع(اإلماـ الناصر لل
ىو أبو ٧بمد ا٢بسن بن علي بن ا٢بسن بن علي بن عمر األشرؼ بن علي بن ا٢بسْب بن 

 علي بن أيب طالب عليهم السبلـ.
ىػ كأخذ يتلقى العلـو اإلسبلمية على يد آبائو، ٍب انتقل إٔب العراؽ 230كلد با٤بدينة سنة 

سى )ع( ػ كعلى فقيو كقرأ على ٧بمد بن منصور ا٤برادم ػ راكم كتاب أمإب أٞبد بن عي
الكوفة أيضا: ا٢بسن بن ٰبٓب كعلى غّبٮبا من رجاؿ الزيدية ُب بغداد حٌب ٝبع علـو 

القرآف، كالكبلـ، كالفقو، كا٢بديث، كاألدب، كاألخبار، كاللغة، كالشعر، كقرأ من الكتب 
قيها من السابقة ثبلثة عشر كتابا كحفظها، كمنها: التوارة كاإل٪بيل كالزبور، كالفرقاف، كبا

الصحف، ٍب قاـ بتعليم الناس، كأنشاء ٦بلسا ٯبتمع إليو الفقهاء كالعلماء إلمبلء ا٢بديث 



 كللمدارسة ُب العلـو ٝبعها القاضي أبو عبداهلل ُب كتاب ٠باه ألفاظ الناصر.
__________ 

 .1/298( ػ انظر الشاُب 1)

األخبار ضمنو فضائل العَبة  لو ا٤بؤلفات العديدة مثل كتاب البساط، كا٤بغِب، كاألمإب ُب
)ع(. كلو كتاب النظاـ ٝبعو أبو طالب )ع(، كا٤بوجز ٝبعو أبو القاسم البسٍب، كاإلبانة 

 ٝبعو أبو جعفر ا٥بو٠بي، كغّبىا الكثّب.
قاؿ عنو العبلمة ٦بد الدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم: )قد اتفق ا٤بوالف كا٤بخالف أنو من أئمة 

مد بن جرير الطربم ُب تارٱبو: كٓب ير الناس مثل عدؿ ا٥بدل القائمْب بالقسط، قاؿ ٧ب
األطركش الذم أسلم على يديو الديلم، ككاف ىذا األطركش فاضبل حسن ا٤بذىب عدال 

 (.1ُب أحكامو( )
 دعوتو )ع(:ػ

كرد على طربستاف أياـ ا٢بسن بن زيد، فأكرمو ا٢بسن، كأبقاه عنده إٔب أف توُب، كقاـ 
ناصر )ع( عنده، ٍب خرج إٔب جرجاف أك نيسابور فأخذه كاليها أخوه ٧بمد بن زيد، فبقي ال

كاعتقلو كضربو بالسياط، ككقع سوط ُب أذنو فأصابو منو طرش ٍب عاد إٔب ٧بمد بن زيد 
)ع( يعاكنو كٯباىد معو إٔب أف كانت ا٤بعركة الٍب استشهد فيها ٧بمد بن زيد ٔبرجاف، 

مد بن جعفر بن ا٢بسن، كاتصل خربه فذىب إٔب الرم، كنزؿ بدار ٧بمد بن ا٢بسن بن ٧ب
ٔبستاف ملك الديلم فكاتبو، ككعده االستجابة ألكامر اإلسبلـ. فخرج إليو )ع( مع أكالده، 
كاستقر عنده إٔب أف خالف جستاف فخرج إٔب سهل الديلم كأعلن دعوتو كعرض اإلسبلـ 

 على من بقي منهم..
 ىػ.287عا ككاف ذلك سنة ٍب خرج إٔب جيبلف كدعاىم إٔب اإلسبلـ فأسلموا ٝبي

كأقاـ )ع( ُب ا١بيل كالديلم يأمر با٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر كيزيل ما٢بق هبم من ظلم 
ا٢باكمْب قبلو من )أؿ كىسوداف( ٍب خالف عليو جستاف ٤با رأل مصا٢بو كمطامعو تتهاكل 



ٔب طاعة بْب يديو كٛبرد على اإلماـ الناصر حٌب كقع بينهم حركب كثّبة عاد فيها جستاف إ
 اهلل كأعلن توبتو كصار من أتباع الناصر )ع(.

 فتح طربستاف:
__________ 

 .71( ػ التحف شرح الزلف 1)

بقي )ع( ُب ا١بيل كالديلم أربع عشرة سنة يبث تعاليم اإلسبلـ كمبادءه. ٍب أراد أف يفتح 
كدة ٔبميع طربستاف فبلغ العباسيوف ا٣برب فاجتمعت ا١بيوش ا٣براسانية ُب ثبلثْب ألفا مز 

العتاد كالعدة بقيادة ٧بمد بن علي ا٤بعركؼ بصعلوط كخرجوا إٔب مكاف يسمى )شالوس(، 
كخرج الناصر ٔبيش يَباكح عدده بْب السبعة كالعشرة آالؼ رجل ليس معهم من األسلحة 

ىػ ُب مكاف يعرؼ بػ)بوركد( على ساحل 301(، كدارت ا٤بعركة سنة 1كالعتاد إال القليل )
كاهنـز ا٣براسانيوف، كغرؽ أكثرىم ُب البحر إذ كانوا إذا أقبلوا قتلهم جنود ٕبر قزكين، 

الناصر )ع( كإذا رجعوا كاقتحموا البحر غرقوا. كدخل )ع( آمل فاستقبلو علماؤىا 
كفقهاؤىا كاعتذركا إليو من فعلهم فعفا عنهم، كدانت لو ٝبيع بلداف جيبلف، كديلماف، 

ىػ كعمره أربع كسبعوف 304اليمو حٌب توُب )ع( سنة كطربستاف، كبقي ينشر اإلسبلـ كتع
 سنة.

 سياستو ُب ا٢بكم:
الدعوة الزيدية ػ كما سبق ػ ال ٚبتلف مبدأ كعقيدة كهنجان كىي العمل بكتاب اهلل كسنة 

رسولو كالعدؿ ُب الرعية، كالقسمة بالسوية، كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كقد بذؿ 
اية ُب ا١بهد لتطبيق تلك ا٤ببادم كا٤بثل العليا الٍب سنها لؤلمة اإلماـ الناصر )ع( أقصى غ

رسوؿ األناـ ٧بمد )ع(، كبقي طواؿ حياتو كفيا ك٨بلصا ٤بثلو كمبادئو كمثبل أعلى لئلنساف 
ا٤بؤمن الذم ال يبإب ٗبا يصيبو من أجل ٪باح كنشر دعوت اإلسبلـ، كتطبيق شرع اهلل ُب 

ة، كالعدالة اإل٥بية دخل أىل ا١بيل كالديلم ُب دين اهلل أرضو، كأماـ ىذه السماحة النبوي



أفوجا، كيركم ا٤بؤرخوف أنو دخل ُب اإلسبلـ مليوف رجل من أىل ا١بيل كالديلم عدا النساء 
كالصبياف، كبلغ عدد الذم أسلموا على يديو ُب يـو كاحد أربعة عشر ألف رجل كانوا على 

 اجملوسية.
__________ 

 .26ئمة الزيدية ( ػ انظر تاريخ أ1)

كعندما فتح اإلماـ الناصر )ع( طربستاف كدخل آمل كٖبهم على أفعا٥بم كمعاكنتهم للفساد 
مع معرفتهم باإلسبلـ، كأخربىم ٗبكانة ا٤بسلمْب من ا١بيل كالديلم رغم قلة الفَبة الزمنية 

 الٍب عاشوىا ُب ظل اإلسبلـ فقاؿ )ع(:
يعبدكف الشجر كا٢بجر كال يعرفوف خالقا كال  )أيها الناس إ٘ب دخلت الديلم كىم مشركوف

يدينوف دينا فلم أزؿ أدعوىم إٔب اإلسبلـ، كأتلطف ُب العطف هبم حٌب دخلوا فيو أرساال، 
كأقبلوا إٕب إقباال، كظهر ٥بم ا٢بق، كعرفوا التوحيد كالعدؿ فهدل اهلل يب منهم زىا مائٍب 

دؿ مستبصرين كيناظركف عليها ألف رجل كامرأة فهم األف يتكلموف ُب التوحيد كالع
٦بتهدين، كيدعوف إليهما ٧بتسبْب يأمركف با٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر، كيقيموف حدكد 
الصلوات ا٤بكتوبات كالفرائض ا٤بفركضات، كفيهم من كلو كجد ألف دينار ملقى على 

ىهم الطريق ٓب يأخذ ذلك لنفسو(. ٍب قاؿ )ع(: )ٍب قاموا بنصرٌب كناصبوا آباءىم كأبناء
كأكابرىم للحرب ُب ىوام كاتباع أمرم ُب نصرة ا٢بق كأىلو، ال يوٕب أحد منهم من عدكه، 

كال يعرؼ غّب اإلقداـ، فلو لقيت منهم ألف جريح ٓب تر ٦بركحا ُب قفاه كظهره، كإ٭با 
جراحاهتم ُب كجوىهم كأقدامهم، يركف الفرار من الزحف إذا كانوا معي كفرا كالقتل شهادة 

 كغنما(.
بْب )ع( ُب آخر خطبتو سياسة حكمو الٍب يسّب هبا مع شعبو بعكس ما يعرؼ أىل  ٍب

آمل من كالة الدكلة العباسية فقاؿ )ع(: )كأنتم معاشر الرعية: فليس علكم دك٘ب حجاب 
كال على بايب بواب، كال على رأسي خلق من الزبانية، كال علي أحد من أعواف الظلمة،  



آنس إال بأىل العلم منكم، كال أسَبيح إال إٔب  كبّبكم أخي، كشابكم كلدم، ال
مفاكضتكم، فسلو٘ب عن أمر دينكم كما يعنيكم من العلم كتفسّب القرآف فإنا ٫بن تراٝبتو، 
كأكٔب ا٣بلق بو، كىو الذم قرف بنا كقرنا بو، فقاؿ أيب رسوؿ اهلل )ص(: )إ٘ب ٨بلف فيكم 

 (.1ٌب أىل بيٍب( )ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا من بعدم كتاب اهلل كعَب 
 حكاية من حياتو )ع(

__________ 
 .31ػ  2/30( ػ ا٢بدائق 1)

٤با فتح )ع( آمل قاـ أٞبد بن إ٠باعيل قائد ا١بيش العباسي ُب خراساف كٝبع جيوشا 
عظيمة، كتوجو إٔب طربستاف، كأخرب أنو سيخرهبا كلن يبقي بالديلم شجرة، كاشتغل الناس 

يوما من األياـ كقاؿ قد كفيتم أمر ىذا الرجل فقد  بذلك، فخرج عليهم الناصر )ع(
كجهت عليو جيشا يكتفى هبم ُب أمره. فقالوا لو: أيها اإلماـ كمن أين ىذا ا١بيش كمٌب 
انفذهتم؟ قاؿ صليت البارحة ركعتْب، كدعوت اهلل عليو فما كاف إال مسافة كركد ا٣برب، 

 (.1كاتصل العلم بأف غلمانو قتلوه )
: أنو نادل يوما غبلما لو ثبلث مرات فلم ٯببو فلما أطاؿ عليو قاؿ ٦بيبا كمن حلمو كعدلو

 مرة أم )ال تعش(. فقاؿ )ع(: مسكْب أضجرناه.
ككاف )ع( ُب مرضو ال يفوتو صبلة بوضوء إٔب أف أثقل فكاف يومي إٔب الوضوء بيده 

 (.2فيوضوه كيأخذ ُب الصبلة حٌب فاضت نفسو كىو ساجد )
بو: )إ٘ب ال أغر نفسي، كال أخدعها باألما٘ب كال أطمع أف أناؿ كقاؿ )ع( يوما ألصحا

ا١بنة بغّب عمل، كال أشك ُب أف من أساء كظلم منا ضوعف لو العذاب، كأنا كلد الرجل 
الذم دؿ على ا٥بدل، كأشار إٔب أبواب ا٣بّب، كشرع ىذه الشرائع، كسن ىذه السنن 

 (.3ه، كاحتذاء أمثالو كاإلقتداء بو( )كاألحكاـ، فنحن أكٔب ا٣بلق باتباعو كاقتفاء أثر 
يقوؿ الدكتور أٞبد ٧بمود صبحي ُب كتابو الزيدية: )كالواقع أنو ما كاف ألىل الديلم 



كطربستاف أف يستجيبوا للناصر كأف يدينوا بدين اإلسبلـ إال ألهنم كجدكا فيو خلقا يباين 
ض كال يكوف إف شاء اهلل، قويا ٛباما كالة العباسية كاف عا٤با زاىدا إذ يقوؿ ليس ٕب شرب أر 

ُب ا٢بق متمسكا بقوؿ الرسوؿ )ع(: )لو أف عبدان قاـ ليلو كصاـ هناره كأنفق مالو ُب سبيل 
اهلل، كعبد اهلل بْب الركن كا٤بقاـ ٍب يكوف آخر ذلك أف يذبح بْب الركن كا٤بقاـ مظلوما ٤با 

 (.4 كالعداكة ألعداء اهلل( )صعد إٔب اهلل من عملو كزف ذرة حٌب يظهر احملبة ألكلياء اهلل
__________ 

 .314( ػ الشاُب 1)
 .2/41( ػ ا٢بدائق 2)
 .2/32( ػ ا٢بدائق 3)
 .192( ػ الزيدية 4)

 كألف اإلماـ الناصر )ع( كاف شاعرا ٦بيدا فهذه مقتطفات من شعره:
 فقد قاؿ )ع( مبينا سبب قيامو لنصرة ا٢بق من قصيدة طويلة:ػ

 د * كإظهارىم كل ماال ٰبلك٤با رأيت اعتداء العبا
 كعقد اإلمامة للفاسقْب * ككل ظلـو ضلوؿ مضل

 كٟبس ذكم ا٣بمس مابينهم * للهو ٥بم دكلة مبتدؿ
 ككاف ٥بم علل من دماء * بِب ا٤بصطفي بعد كرد نػىهىل

 هنضت كٓب ابتئس بالذم * من األىل أك غّبىم قد خذؿ
 لتجديد دين اإللو الذم * أراه ٔبور الورل قد َشل

 على اهلل ُب كل يـو ما قد أرـك * كأسعى إلصبلحة أتكل
 (1كما اهلل عن خلقو غافل * كال اهلل عن خلقو قد غفل )

 كمن شعره )ع( ُب بداية الدعوة:ػ
 أشكو إٔب اهلل أف ا٢بق مَبكؾ * بْب العباد كأف الشر مقبوؿ



 كإف حكم كتاب اهلل مطرح * كحكم من خالف القرآف معموؿ
 ٤بسكْب بينهمو * ٗبزجر الكلب منهور كمقتوؿكإف ذا اليتم كا

 كإف من ينصر الشيطاف متبع * كإف من ينصر الرٞبن ٨بذكؿ
 كإف أمتنا أبدت عداكتنا * إف خصنا من عطاء اهلل تفضيل
 إذا ذكرنا بعلم أك بعارفة * صاركا كأهنمو من غيظهم حوؿ

 كإهنم ال يعينونا لنصرتنا * للحق حْب أعاف الديلم ا١بيل
 وف حبلال من تسفههم * كفيهمو ٢براـ اهلل ٙبليلٰبرم

 كإف عَبة خّب ا٣بلق بينهمو * مبغضوف فمطركد كمقتوؿ
 ُب كل يـو ٥بم كتر كمظلمة * كسابح ُب دماء الطهر مطلوؿ

 (2فاجهد كجاىد كالة ا١بور ٧بتسبا * فقد فشى الشرؾ فيهم كاألضاليل )
 كلو عليو السبلـ:

 كتصديق كعد الغيب رأم عياف أرتِب أىواؿ العباد بصّبٌب *
 فأيقنت أ٘ب بالذم قد كسبتو * مدين فقليب دائم ا٣بفقاف

 كإف كعيد اهلل حق ككعده * فمن موبق أك فائز ٔبناف
 فأعلنت بالتوحيد كالعدؿ قائبل * كأظهرت أحكاـ ا٥بدل ببياف

 كقاؿ )ع( متحدثا عن جهاده:
 شيخ شرل مهجتو با١بنة * كاسًب ما كاف أبوه سنو

  يزؿ علم الكتاب فنو * ٯباىد الكفار كاألظنةكٓب
 با٤بشرفيات كباألسنة
__________ 

 .310ػ  1/309( ػ انظر الشاُب 1)
 .314ػ  1/313( ػ القصيدة بطو٥با مذكورة ُب الشاُب 2)



 كقاؿ )ع( متأ٤با ٤بصائب أىل البيت )ع(:
 كيب ألحواؿ بِب ا٤بصطفى * ىم لو شف كتربيح

 كهم * با٥بم مغبوؽ كمصبوحعاداىم ا٣بلق فذكا نس
 ُب كل أرض منهم طاىر * لو دـ ُب الناس مسفوح
 كميت ُب ا٢ببس ذك حسرة * كموثق بالقيد مذبوح

 كىالك يندب ُب أىلو * أفلت منو كىو ٦بركح
 ٓب ينقموا منهم سول أهنم السػ * ػادة الطهر ا٤براجيح

 دعوا إٔب اهلل فنجواىم * ُب الليل تقديس كتسبيح
 آخر شعره قصيدة أك٥با:ػككاف من 

 أناؼ على السبعْب ذا ا٢بوؿ رابع * كال بد ٕب أ٘ب إٔب اهلل راجع
 ( تقومُب العصا * أدب كأ٘ب كلما قمت راكع1كصرت إٔب حد )

كالذم نلحظو أنو كاف للنشأة العلمية البحتة الٍب نشأىا اإلماـ الناصر )ع(، ككذلك البيئة 
ضح ُب اىتمامو بالناحية العلمية، كإنشائو ٦بلسا ٤بدارسة الصا٢بة الٍب ترىب فيها األثر الوا

.  العلم كمذاكرتو، حٌب أثرل الفكر اإلسبلمي ٗبختلف أنواع ا٤بعارؼ كالعلـو
كما كاف لسرعة استجابة أىل ا١بيل كالديلم لو، كدخو٥بم ُب دين اإلسبلـ، كاستقرار 

يديو الكثّب من العلماء  اإلماـ بينهم أربعة عشر عاما يعلمهم كيرشدىم، أف ٚبرج على
كالفقهاء الذين أثركا الفكر اإلسبلمي ٗبختلف معارفهم كعلومهم، كأكملوا مسّبة بناء 

 الدكلة من بعده.
كما كاف لنهجو القوٙب كتواضعو ا١بم أف جعلو ٱبتلط بعامة شعبو يبلطفهم، كيتفقد 

: )كأنتم أحوا٥بم، كطرؽ معيشتهم، كيساعدىم على حل مشاكلهم، كٱباطبهم بقولو
معاشر الرعية فليس عليكم دك٘ب حجاب كال على بايب بواب، كال على رأسي خلق من 

 الزبانية، كال علي أحد من أعواف الظلمة، كبّبكم أخي كشابكم كلدم(.
 إف ذلك يفسر إسبلـ أىل ا١بيل كالديلم هبذه السرعة، كتلقفهم الشهادة بْب يديو تلقفان.



__________ 
 : كصرت أبا جد.( ػ كُب اإلفادة1)

كإننا لنعرؼ فضل كعلم اإلماـ الناصر)ع( أكثر إذا ما عرفنا أف الببلد فتحت منذ زمن، 
كأف ا٤بسلمْب ا٤برابطْب يعيشوف ىناؾ، كتداكؿ حكمها بنو أمية، كبنو العباس، كلكن 

 التاريخ ٓب ٰبدثنا أف أىلها اعتنقوا اإلسبلـ، أك أف الوالة كاف ٮبهم أك ىدفهم إسبلـ أىل
 تلك ا٤بناطق، بل كاف ىدفهم ٝبع األمواؿ كفرض سياسة الظلم كاإلستبداد.

ٍب نسمع بإسبلـ أىل تلك ا٤بناطق على يد اإلماـ الناصر )ع(، بل إنو أسلم على يديو ُب 
 يـو كاحد فقط أربعة عشر ألف رجل.

يكوف  فإذا ما خلَّد التاريخ اسم اإلماـ الناصر )ع(، فؤلنو يستحق التخليد، كيستحق أف
 مثبل أعبل لناشدم ا٢بياة السليمة، كأسوة كقدكة للدعاة إٔب اهلل ُب شٌب أرجاء العآب.

كىكذا نشهد تأسيس دكلة إسبلمية ُب ا٤بشرؽ اإلسبلمي ػ كما شهدنا الدكلة اإلسبلمية 
ُب ا٤بغرب اإلسبلمي ػ تشبو كثّبا الدكلة اإلسبلمية اإلدريسية ُب طرؽ تكوينها، ك٦بتمعها، 

ابة أىلها، فكما كاف الرببر يعانوف ُب ا١بزء الغريب من الظلم كاإلستبداد كيبحثوف كاستج
عن متنفس ٥بم إٔب أف كجدكه ُب شخص اإلماـ إدريس )ع(، كاف كذلك أىل ا١بيل 

كالديلم يعانوف من الظلم كاإلستبداد من قبل الوالة، كيعيشوف حالة اجتماعية سيئة، كأفراد 
(، كظلوا يبحثوف عن منقذ ٥بم إٔب أف 1اؿ الطائلة إٔب ا٢بكاـ )الشعب مرىقوف بدفع األمو 

 كجدكه ُب دعاة أىل البيت )ع(.
ككما ٪بح اإلماـ إدريس )ع( كأكالده ُب بناء إسبلـ الرببر، كالقضاء على حركات ا٣بوارج 
ُب الببلد الواقعة ٙبت أيديهم، كبناء دكلة إسبلمية ظلت صامدة على امتداد التاريخ ُب 

ا٤بستعمرين، ٫بج كذلك أىل البيت ُب نشر اإلسبلـ ُب الشرؽ اإلسبلمي، كأقاموا كجوه 
 حضارة إسبلمية عريقة قاكمت ا٤بلوؾ كالسبلطْب الطامعْب ُب خّباهتا كمنافعها.

__________ 



( ػ انظر: الكتب التارٱبية كالطربم كابن األثّب مثبلن لتعرؼ كيف كاف يتصرؼ الوالة 1)
 معهم.

الزمِب كالتارٱبي كغّبٮبا من العوامل جعلت اإلتصاؿ بْب ىاتْب الدكلتْب بعيد  على أف البعد
ا٤بناؿ على خبلؼ ما سنلمسو بْب أىل البيت كأتباعهم ُب ا١بيل كالديلم، كالعراؽ، 

 كاليمن.
 اإلماـ ا٤بهدم ٧بمد بن ا٢بسن الداعي )ع(

بدالرٞبن بن القاسم ىو أبو عبداهلل ٧بمد بن ا٢بسن بن القاسم بن ا٢بسن بن علي بن ع
 بن ا٢بسن بن زيد بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب عليهم السبلـ.
(، أٞبد بن إبراىيم بن 1نشأ )ع( على العلم كالعبادة كتتلمذ على يد أيب العباس ا٢بسِب )

ا٢بسن بن إبراىيم بن اإلماـ ٧بمد بن سليماف بن داكد بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن 
 (.2أيب طالب )ع( )

كأكمل أبو عبداهلل الداعي تعليمة على أيب العباس كغّبه من العلماء، كرحل إٔب العراؽ 
كالتقى بعلمائها كفقهائها كمنهم: أبو عبداهلل البصرم، كأبو ا٢بسن الكرخي، كأصبح الغاية 

القصول ُب العلم كا٣بشوع كعبل صيتو ُب بغداد فكاف العلماء يأتوف إليو للمذاكرة 
تشر علمو ُب اآلفاؽ حٌب قيل فيو لو مادت الدنيا بشيء لعظمتو ٤بادت كاإلستفادة، كان

 (.3بعلم أيب عبداهلل الداعي )
 بنو بويو ُب بغداد:

__________ 
شيخ األئمة ككارث ا٢بكمة، ربا٘ب »( ػ قاؿ عنو حجة العصر ا٤بؤب ٦بد الدين ا٤بؤيدم: 1)

رح ا٤بنتخب كاألحكاـ ػ لئلماـ آؿ الرسوؿ، كإماـ ا٤بعقوؿ كا٤بنقوؿ، مؤلف النصوص، كشا
ا٥بادم )ع( ػ كصاحب ا٤بصابيح، بلغ فيها إٔب اإلماـ ٰبٓب بن زيد )ع(، كتوُب، ككاف قد 

 جدكؿ أ٠باء األئمة )ع( فأكملها تلميذه علي بن ببلؿ رٞبو الٌلو بنفس الَبتيب<<.



 .74( ػ التحف 2)
 .1/221( ػ الشاُب 3)

بل العباسيْب أثران كبّبان ُب ضعف الدكلة العباسية كاف لتشريد كقتل أىل البيت )ع( من ق
كاهنيارىا، باإلضافة إٔب ضعف خلفائهم كفسادىم كقد بدأت مبلمح ذلك منذ بداية 

العصر العباسي الثا٘ب أياـ ا٤بتوكل الذم رفع شعار العداكة الشديد ألىل البيت )ع(، ككاف 
ػ من ا١بيل كالديلم ػ ىاجركا إٔب  من أشد الناس ا٤بان ٤با أصاب أىل البيت )ع( بنو بويو

ىػ 334فارس كحكموا فارس، كأصبهاف، كإقليم كرماف، كاألىواز، ٍب دخلوا بغداد سنة 
كسيطركا على الدكلة العباسية، كتلقبوا بألقاب عدة كمعز الدكلة، كركن الدكلة، كعماد 

ت )ع(، كأزاؿ عنهم الدكلة، ككاف أٞبد بن بويو ػ معز الدكلة ػ ٰبكم بغداد، فأكـر أىل البي
ما ٢بقهم من ظلم كأذية، كطلب أف ٱبتاركا ٥بم كاليا نقيبا عليهم يدير شئوهنم فاختاركا أبا 

عبداهلل )الداعي( نقيبا ٥بم، كفرح معز الدكلة بأختياره فقربو إليو، كأكرمو، كخلع عليو 
ؿ ىذا البياض خبلؼ شعار العباسيْب، كقربو إليو حٌب صار كالنائب عنده، ككاف يقو 

إمامي. كأمن أىل البيت )ع( ُب تلك الفَبة من أذية ا٣بلفاء، كتنفسوا الصعداء، كعاشوا 
 ُب مأمن من شركرىم.

 توجو اإلماـ )ع( إٔب الديلم:
٤با اشتهر ذكر اإلماـ الداعي )ع( ُب الديلم كذاع صيتو ُب اآلفاؽ، كاتبو ملك الديلم 

لزمو ا٣بركج إلقامة العداؿ ىناؾ، فخرج )ع( )ماناذر بن جستاف( ككعده البيعة كالنصرة، كأ
 سرا من بغداد ك٤با علم الناس ٖبركجو بكوا بكاء شديدا تأسفا على مفارقتو.

كٓب يكن معز الدكلة آنذاؾ ُب بغداد، ك٤با عاد كعلم حزف حزنا شديدا، كعاتب ابنو 
أف كصل الديلم )ٖبتيار( عتابا طويبل ألنو ظن أنو خرج لوحشة منو. كخرج عليو السبلـ إٔب 

ىػ. كمن ىناؾ بث دعوتو )ع( ُب ٝبيع نواحي ا١بيل كالديلم 353فاستقبلو ماناذر سنة 



 فبايعوه كفيهم أربعة آالؼ من علماء األمة ُب ذلك الوقت.
 جهاده )ع( ُب الديلم:

ٛبكن )ع( من إزاحة الوالة العباسيْب من آمل كىوسم، كٙبصن أحد الوالة كا٠بو أبو ٧بمد 
٧بمد ػ الثائر ػ ُب أحد القبلع، كٝبع جيشا كثيفا كخرج ٤بواجهة اإلماـ )ع(، ا٢بسن بن 

كدارت بْب ا١بيشْب معركة قوية اهنـز فيها أصحاب أيب عبداهلل، كثبت )ع( يقاتل حٌب 
أحاطت بو ا١بنود العباسية من كل جهة كقبض عليو ابن الثائر كاعتقلو بإكراـ كإجبلؿ. ٍب 

ؼ من جبلؿ قدره كعلمو، كصار ىو كأخوه زيد من أتباعو )ع( ٍب اعتذر إليو كبايعو ٤با عر 
 تؤب زيد قيادة جيش اإلماـ )ع(.

ٍب ٙبركت ا١بيوش العباسية ُب خراساف كجرجاف كطربستاف، ك٘بمعت ٙبت قيادة نصر بن 
٧بمد اإلستندار كخرجت ٤بواجهة اإلماـ )ع( فخرج )ع( ٤بواجهتهم فتقابل ا١بيشاف 

ة رىيبة اهنـز فيها العباسيوف كتفرقوا ُب كل مكاف. ٍب أقاـ )ع( بشالوس، ككانت معرك
هبوسم يثبت دعائم ا٢بق كالعدالة الٍب اختطها اإلماـ الناصر )ع(، كينشر العلم كالفضيلة ، 

كينشيء ٦بالس العلم للمدارسة كا٤بذاكرة، كيقبل على تعليم الناس بعزٲبة كإرادة ال تعرؼ 
 ىػ كقد قيل أنو مات متأثرا بالسم.360 الكلل أك ا٤بلل حٌب توُب سنة

 اإلماـ ا٤بؤيد باهلل )ع(
ىو أبو ا٢بسْب أٞبد بن ا٢بسْب بن ىاركف بن ا٢بسْب بن ٧بمد بن ىاركف بن ٧بمد بن 

 القاسم بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب عليهم السبلـ.
 ىػ.411( كتوُب يـو عرفة سنة 1ىػ )332كلد )ع( سنة 

( كالفقهاء تعلم كتفقو، 2يلة نشاء كترىب، كبْب أكساط العلماء )ُب أحضاف الطهارة كالفض
فمنذ صباه بدأ رحلتو لطلب العلـو اإلسبلمية، فأخذ فقو اإلماـ ا٥بادم )ع( كفقو أيب 

حنيفة، كأتقن ا٢بديث ركاية كدراية، كعلـو اللغة كاألدب، كأحاط بعلـو أىل البيت )ع( 
 ـو إال كقد كصل فيو الغاية.حٌب فاؽ أىل عصره، كٓب يبق شيء من العل



__________ 
 ( ػ كانت كالدتو )ع( ُب آمل من ببلد طربستاف.1)
 ( ػ كاف من مشائخو أبو العباس ا٢بسِب.2)

ٍب بدأ يفرغ علومو ا١بمة، كٕبوره الزاخرة الواسعة ُب مؤلفات عديدة أثرل هبا الفكر 
م الكبلـ، ككتاب بْب فيو اإلسبلمي، كمن ىذه ا٤بؤلفات كتاب النبوءات كاآلداب ُب عل

إعجاز القرآف الكرٙب، كسياسة ا٤بريدين، كاإلفادة ُب الفقو، كالتجريد كشرحو أربعة ٦بلدات 
شرح فيو فتاكل اإلماـ القاسم كا٥بادم )ع( بالكتاب كالسنة، كاإلٝباع، كالقياس، كىو من 

 أكمل كأجل الكتب ا٤بعتمدة لدل أىل البيت )ع(.
ر باهلل عبداهلل بن ٞبزة: )ٓب ير ُب عصره مثلو علما كفضبل، كزىدا، قاؿ عنو اإلماـ ا٤بنصو 

كعبادة، كعلما، كشجاعة ككرعا، ما بقي علم ُب علـو الدنيا كالدين إال كقد ضرب فيو 
 (.1بأكَب نصيب كأحرز فيو أكفر حظ( )

ة ( عندما كاف اإلماـ ا٤بؤيد باهلل )ع( ٰبضر ٦بلسو ٤بدارس2كقاؿ عنو الصاحب بن عباد )
 العلم: )أيها السيد أشهد أنك أكتيت ا٢بكمة كفصل ا٣بطاب(.

كقاؿ أيضا: )الناس يتشرفوف بالعلم كالشرؼ، كالعلم كالشرؼ يتشرؼ بقاضي القضاة، 
 كالشرؼ ازداد شرفا بالشريف أيب ا٢بسْب(.

__________ 
 .2/33( ػ الشاُب 1)
اف ٰبمل علمان ٝبان تقيان كرعان، ( ػ كاف الصاحب بن عباد كزيران لركن الدكلة بن بويو، كك2)

 لو مؤلفات كثّبة، كيركل أنو القائل:
 ... ... ... لو شق عن قليب يرل كسطو ... سطراف قد خطا ببل كاتب
 ... ... ... العدؿ كالتوحيد ُب جانب ... كحب أىل البيت ُب جانب



القضاة أيب أٞبد بن كُب يـو من األياـ أراد عليو السبلـ أف يتوجو إٔب األىواز للقاء قاضي 
أيب عبلف، كلسماع ٨بتصر الكرخي عنو، كأعلم الصاحب بذلك. فكتب الصاحب إٔب 

قاضي القضاة كتابا ٲبدح فيو اإلماـ ا٤بؤيد باهلل )ع(، ك٤با كصل ا٤بؤيد باهلل )ع( ػ قاؿ 
ال القاضي: مرحبا بالشريف فإذا أراد فتح ا٤بختصر أمبله كٓب يزد على ذلك، كٓب يزر ا٤بؤيد ك 
أزاره أحد من أصحابو، ألنو اعتقد أف كتاب الصاحب يريد منو العناية، كليس حقيقة، 

فتغيب ا٤بؤيد باهلل )ع( حٌب كاف يـو ا١بمعة فذىب إٔب ٦بلسو كىو مكتض بالعلماء 
كالفقهاء من كل مكاف، كاستمع ٤بناقشتهم، كعندما كانوا يصلوف إٔب مسألة يستأذهنم 

 خاض ُب ٝبيع العلـو كأسكتهم. ك٤با انتهى ٦بلس ا٤بناقشة ليبدم رأيو كعلمو فيها حٌب
جاء إليو القاضي كقاؿ: )أيها السيد ٫بن ظننا أف الصدر حيث جلسنا، فإذا الصدر حيث 

 (.1جلست، فجئنا نعتذر إليك من تقصّبنا ُب بابك( )
 بيعتو )ع(:ػ

 أدعوكم إٔب كتاب ىػ. كقاؿ ُب دعوتو: )أيها الناس إ٘ب280خرج )ع( داعيا إٔب اهلل سنة 
اهلل، كسنة نبيئو )ص(، كالرضا من آؿ ٧بمد، ك٦باىدة الظا٤بْب، كمنابذة الفاسقْب، كإ٘ب  

 (.2كأحدكم، ٕب مالكم، كعلي ما عليكم إال ما خصِب اهلل بو كالية األمر( )
كهتافت الناس على بيعتو علماء كفقهاء كفقراء كأغنياء كغّبىم كمن ضمن الذين بايعوه 

لك الزماف، كمنهم القضاة عبدا١ببار على سعة علمو كفهمو، كأبو عبداهلل علماء ذ
ا١برجا٘ب، كأبو الفضل الزيدم ا٤بعركؼ بأبن النجار الرازم، كأبو يوسف ا٣بطيب 

 األشكرم، كغّبىم كثّب.
__________ 

 .2/67( ػ ا٢بدائق 1)
ػ  ٢2/83بدائق ( ػ كتاب الدعوة شامل جامع لكثّب من فوائد العلم كىو مذكور ُب ا2)

87. 



ك٤با أعلن )ع( دعوتو كقفت أجناد الفساد ضده ٙبت قيادات متعددة، فجاىدىم )ع( ُب 
ٝبيع نواحي ا١بيل كالديلم كطربستاف، كقاكمهم مقاكمة عنيفة، كدارت بينو كبينهم معارؾ 
طاحنة، ككاف )ع( شجاعا قويا يثبت ُب ا٤بيداف كحده ُب أكثر ا٤بعارؾ، ٍب قلَّ أنصاره، 

كتفرقوا عنو، فاضطر )ع( أف يذىب إٔب الٌرم، ٍب منها إٔب آمل، ٍب كاتبو أىل ا١بيل 
كالديلم ككعدكه بذؿ النصرة لو بأموا٥بم كأنفسهم، فقدـ )ع( إليهم كدخل ىوسم، ليبدأ 

 مرحلة أخرل من مراحل ا١بهاد ضد أتباع العباسيْب ىناؾ.
 من منهجو ُب ا٢بكم:ػ

العادؿ مع شعبو ُب ٝبيع ٦باالت ا٢بياة سياسية  ضرب )ع( أركع األمثلة للحاكم
كاجتماعية كأخبلقية كاقتصادية كغّبىا فقد ساس الناس سياسة األكلياء كالصا٢بْب طيلة 

فَبة حكمو فكاف )ع( ٯبالس الفقراء كٱبالطهم، كٰبفظ بيت ا٤باؿ بنفسو ُب أكثر 
اربو إال من مالو ا٣باص، األكقات، كيقسم أرزاؽ الناس بينهم بيده، كال يطعم أكالده كأق

يتققد الرعية بنفسو، كيزكر ا٤برضى، كيطعم الفقراء كا٤بساكْب كيسأؿ عن أحوا٥بم، كيذىب 
لزيارة العلماء، كٯبلهم كيقدرىم. كيسوس الناس بالعدؿ ال فرؽ بْب غِب كفقّب، كحاكم 

، كقريب كبعيد، كيصرؼ من مالو ا٣باص إٔب بيت ا٤باؿ عوضا عما يرسلو ا لكتاب ك٧بكـو
لى ُب يـو من األياـ إٔب دار  ُب أكؿ الكتب كيفرجونو بْب السطور ُب الكتاب، كقد ٞبًي

اإلماـ شيء من العشر ينفقو ُب مصاّب ا٤بسلمْب، فالتقط منو حبات بعض دجاج اإلماـ 
 فصرفها إٔب بيت ا٤باؿ.

القاسم،  كسألو يومان من األياـ بعض أصحابو أف يزيد ُب عطاء كلده القائد الشجاع أبا
لقلة مالو ككثرة عيالو، كحسن ببلئو ُب ا١بيش، كعطاؤه ال يكفيو، فكانت إجابة اإلماـ 

 )ع( بالرفض كقاؿ ٥بم إنو يعطيو نصيبو مثل بقية أفراد األمة كال ٲبكن الزيادة عليو.
 كمن عدلو مع رعيتو:ػ



جها اإلماـ )ع( أف رجبل بقارا أراد أف يثبت للناس كيعرب ٥بم عن مدل العدالة الٍب انته
كالٍب ال يفرؽ فيها بْب رئيس كمرؤكس، كغِب كفقّب، كقوم كضعيف، فقد دخل يوما من 

األياـ على ا٤بؤيد باهلل )ع(، كا٤بلك )على بن سرحاف( جالس عن يساره، كسلم الرجل فرد 
عليو اإلماـ السبلـ. ٍب قاؿ الرجل: أيها اإلماـ ٕب دعول على علي بن سرحاف. فقاـ علي 

سرحاف من ٦بلسو بإزاء ا٤بؤيد باهلل )ع( حٌب قارف خصمو فوقف ٔبنبو، فادعى الرجل بن 
أف علي بن سرحاف غصب عليو بقرة، فسألو ا٤بؤيد باهلل )ع( عن صفة البقرة كقيمتها 

ى. فأنكر علي بن سرحاف، فلم يكن لو بينة فحلف، فقاـ ا٤بدعي كقاؿ ما كاف  فوصف كبػىْبَّ
تحقق الناس أنا ُب زمن إماـ ىدل يساكم بْب ا٤بلك كالبقار غرضي هبذه الدعول إال لي

(1.) 
كأراد )ع( أف ٱبترب عدلو مع رعيتو كمقدار ما يتمتعوف بو من حرية كعزة ككرامة، فقد أراد 

ُب أحد األياـ شراء بعض ٠بكة من بائعي السمك، فأرسل خادمو إٔب أحد بائعي 
. فلما ج اء ا٣بادـ أعلمو ما قاؿ السماؾ فقاؿ السمك. فقاؿ السماؾ: ال أقطعو اليـو

)ع(: إذىب إليو فقل: سيدم يأمرؾ بقطعو حتمان، فذىب ا٣بادـ فقاؿ السماؾ: ال أفعل. 
فرجع ا٣بادـ إٔب اإلماـ بدكف شيء. فحمد اهلل كأثُب عليو، كقاؿ: اآلف علمت العدؿ ألف 

 (.2ضعفاء الرعية ال ٚباؼ سطوٌب )
 حكايات من حياتو )ع(:

و )ع( كلها كفاحان كجهادان، كعلم كتعليم، ككرعان كتقول، كزىدان كعبادة، كانت حيات
كتفكران كخشوعان، كتفقدان ألحواؿ الرعية، ككاف )ع( غزير الدمعة يتلو القرآف بصوت شجي 

حزين، ككاف دائم التفكّب ُب صبلح األمة، يتأكه كثّبا، كيتوجع لضبل٥بم كجهلهم بطريق 
شي ٢باجتو من السوؽ، كٰبملها بنفسو، كٲبنع أف يتؤب ذلك مصا٢بهم، كثّب العبادة، ٲب

 غّبه، كثّب الصفح كالعفو، ٰبب أىل الصبلح كيتقرب إليهم.
__________ 
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يركل أنو بلغو صبلح رجل ُب إحدل قرل ديلماف، فذىب لزيارتو ُب ٝباعة من أصحابو 
، ككاف ال فراش لو إال مانسجو من أغصاف الشجر، كال يتوسد فلقية الرجل خارج موضعو

إال آجرتْب عملهما، فقاؿ: يا موالم ما لنا فراش كال مكاف ٘بلسوف فيو. فقاؿ )ع(: لو  
كاف لك فراش أك حالة ٤با زرناؾ، فا٤بلوؾ كثّب كأىل ا٢باالت كاألحواؿ فلسنا نزكرىم كال 

 (.1نراىم أىبل لذلك )
و جيء لو يوما برجل قد أىانوه كضربوه، كذلك أنو علق رأس بقرة كمن عفوه كحلمو أن

كقاؿ: ىذا رأس أيب ا٢بسْب ا٥بارك٘ب. ك٤با جيء بو إٔب ا٤بؤيد بالللو )ع( قاؿ: ما فعل ىذا؟ 
فأخربكه. فقاؿ )ع(: ال أقبل. فجاءكا بالبينة على ذلك. فقاؿ )ع(: خلوا سبيلو، كقاؿ 

 لتوبة إٔب اهلل تعأب. فأعلن الرجل توبتو.للرجل: قد أسأت فيما فعلت كدكاؾ ا
كدخل )ع( يوما من األياـ ا٤بتوضى ليجدد الطهارة، فرأل رجبل متغّب اللوف. فقاؿ لو ما 

 دىاؾ؟ قاؿ الرجل: إ٘ب بعثت لقتلك. قاؿ )ع( كما الذم كعدكؾ عليو؟
نّب، كقاؿ قاؿ الرجل: بقرة. قاؿ )ع(: ما لنا بقرة، كأدخل يده ُب جيبو كناكلو ٟبسة دنا

 لو: اشَب هبا بقرة، كال تعد إٔب مثل ذلك.
كلفضلو كعلمو ىابو الناس ٝبيعا حٌب ا٤بلوؾ كمن ذلك أنو ٤با أسره ا٤بلك شوريل ُب معركة 

اهنـز فيها أصحاب ا٤بؤيد باهلل )ع( كبقي يقاتل حٌب أحاطت بو ا١بموع من كل جهة 
يل كأخربكه أف الناس لن يسكتوا عن كأسر )ع(، فاجتمع العلماء كالفضبلء كذىبوا إٔب شور 

ذلك، كخوفوه من عاقبتهم، ككاف فيما قالوه: )إنو شيخ ضعيف، قد كرب ُب السن، كال 
نرل لك إال اإلفراج عنو(: فلما رأل شوريل اجتماعهم على ذلك دعا ٗبغفر ا٤بؤيد باهلل 

نيفان كثبلثْب )ع( كقاؿ: احصوا ا٤بواضع الٍب أصاهبا ا٤بزراؽ ُب ىذا ا١بوشن، فوجدكىا 
موضعا. فقاؿ شوريل: من يثبت ُب ا٤بعركة ىذا الثبات كيف يفرج عنو كٱبلى سيبلو، كلكنو 



 (.2اضطر أف يفرج عنو )
__________ 

 .1/331( ػ الشاُب 1)
 .2/71( ػ ا٢بدائق 2)

كيركل أنو بات ليلة من الليإب كمعو بعض الصا٢بْب فبات ذلك الرجل يعبد اهلل عز كجل 
باهلل )ع( بالقرب منو، فلما طلع الفجر قاـ ا٤بؤيد باهلل )ع( للصبلة. فقاؿ الرجل كا٤بؤيد 

أيها السيد أتصلي بغّب كضوء؟ فقاؿ )ع( ٓب أٖب ُب ىذه الليلة شيئا كقد استنبطت سبعْب 
 (.1مسألة )

إف ىذا العلم ا١بم، كالنهج القوٙب، كالطريقة ا٢بسنة أك غرت صدكر ا٢باقدين كا٤بفسدين 
كحاكلوا أف ينالوا من شخصيتو )ع( فكاف اهلل سبحانو كتعأب يعاجلهم بالعقوبة عليو، 

 السريعة على مقوالهتم كأفعا٥بم.
كمن ذلك أنو ُب يـو أسره ٤با أثخنتو ا١براح كقبض عليو لطمو رجل من ا١بند فاسودت 

 يداه كأكلتهما اآلكلة حٌب ذىبتا كمات.
لس، قاؿ بعضهم: إف أفعاؿ ا٤بؤيد باهلل )ع( للدنيا كُب يـو من األياـ كاإلماـ ُب أحد اجملا

فقط، كليس هلل سبحانو كتعأب. فقاؿ أبو عمر ا١برجا٘ب: ذلك أبوه علي بن أيب طالب  
كاف ٰبارب معاكية كعائشة للدنيا ال لآلخرة. كفارؽ ذلك اجمللس كعاد إٔب بيتو، فأصابو 

 الفاِب كمات.
د ا٤بؤيد باهلل )ع( ػ خرب دارم، كعلم )ع( كقاؿ بعضهم إف ىذا القاضي الكاذب ػ يري

بذلك فقاؿ: )اللهم خذه مفاجأة كال ترزقو الشهادة(. كعن قريب استلقى ذلك الرجل 
 (.2على قفاه فإذا ىو ميت من غّب كصية كال شهادة )

كقد بقي )ع( طواؿ حياتو رافعا شعار العدالة، كمنار اإلسبلـ حٌب لقي ربو سعيدا، فائزا، 
 ىػ. كفيو كُب اإلماـ ا٥بادم )ع( يقوؿ الشاعر:414رشيدا سنة 



 عرج على قرب بصعدة * كابك مرموسا بلنجا
 كأعلم بأف ا٤بقتدل هبما * سيبلغ ما ترجا

 اإلماـ أبو طالب )ع(
__________ 

 .2/68( ػ ا٢بدائق 1)
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ىػ بآمل ُب 240)ع( سنة  ىو اإلماـ أبو طالب ٰبٓب بن ا٢بسْب بن ىاركف )ع(. كلد
بيت ٛبثل فيو أنصع صور العفة كالطهارة، ك٦بتمع علم، كفضل كجهاد. بدأ )ع( منذ 

الصباء ُب تلك البيئة الصا٢بة، يتلقى علومو كمعارفو على أيدٚب علماء كفضبلء أجبلء. 
فأخذ علومو عن كالده العظيم احملدث )ا٢بسْب بن ىاركف( )ع( كعن راكم علـو آؿ ٧بمد 

أيب العباس ا٢بسِب( )ع( كعن اإلماـ ا٤بهاجر إٔب الديلم )ٰبٓب بن اإلماـ ا٤برتضى( كعن )
 تلميذ اإلماـ الناصر للحق )ع(: علي بن إ٠باعيل الفقية.

كٓب يبلغ )ع( مبلغ الفتياف حٌب كاف يشار إليو بالبناف علما، كأدبا، كأخبلقا، كسلوكا، 
طار ُب أرجائو كسبح ُب أثنائو حٌب بلغ الغاية كاستقامة، كٓب يبق فن من فنوف العلم إال 

القصول ُب العلم كالتقى، كُب عهد أخيو ا٤بؤيد باهلل )ع( اشتغل بنشر العلم كتأليف 
الكتب فأضفى ثركة كبّبة على الفكر اإلسبلمي ال زاؿ ا٤بسلموف يعتمدكف عليها إٔب اليـو 

 كإٔب قياـ الساعة.
مبادمء األدلة ُب علم الكبلـ، كاإلفادة ُب تاريخ كمن مؤلفاتو )ع( اجملزم ُب الفقو، ك 

(، 1األئمة السادة، كاألمإب ُب ا٢بديث ا٤بعركفة بأمإب أيب طالب، كشرح البالغ ا٤بدرؾ )
 كالتحرير ُب الفقو كشرحو باثِب عشر ٦بلدا.

كقد قاؿ ا٢باكم ا١بشمي عنو كعن بعض مؤلفاتو: )عليو مسحة من النور اإل٥بي، كجذكة 
 ـ النبوم(.من الكبل



كبعد موت أخية )ع( تقدـ العلماء كالفضبلء ُب ا١بيل كالديلم لبيعتو، كتلقاىا الناس 
بالفرح كاإلطمئناف كالسركر ٤با يعرفوف من عدلو ككرعو كتقواه، كقد عرب الناس عن غبتطتهم 

 كسركرىم كاطمئناهنم أصدؽ تعبّب، كقد قاؿ شاعرىم:
 لوصيٌاسر النبوة كالبنيا * كزىي الوصية كا

 إف الديآب بايعت * ٰبيىنب ىاركف الرضيا
كقد بقي )ع( ُب ا٢بكم ثبلثة عشر عاما، ٰبكم بالعدؿ كاإلنصاؼ، كينشر العلم، كيطبق 

 ىػ كعمره اثنتاف كٜبانوف سنة.424شرع اهلل ُب األرض حٌب توفاه اهلل عاـ 
 دكر اإلمامْب ُب اجملاؿ الفكرم:ػ

__________ 
 لئلماـ ا٥بادم )ع(.( ػ البالغ ا٤بدرؾ 1)

يعترب مذىب أىل البيت )ع( ىو العامل األكؿ ُب اإلتصاؿ بْب أىل البيت )ع( كأتباعهم 
 ُب اليمن، مع إخواهنم ُب ا١بيل كالديلم كغّبىا.

كما كاف العداء التقليدم ألىل البيت )ع( من قبل األمويْب كالعباسيْب كمن جرل 
كٛباسكهم مع غّبىم من إخواهنم ا٤بؤمنْب،  ٦براىم، أف زاد ُب ترابط أىل البيت )ع(،

 كمضاعفة جهودىم ٢بماية الفكر اإلسبلمي من األفكار الدخيلة عليو.
كُب زمن اإلماـ القاسم )ع( كاف أىل البيت )ع( كأتباعهم يتمركزكف بشكل سرم ُب 
 العراؽ كا٢بجاز، فتنقلوا بْب ىذه ا٤بناطق لنشر العلم الشريف، كمدارستو كتعليمو، كقد

اشتهر منهم ُب العراؽ اإلماـ أٞبد بن عيسى )ع(، كا٢بسن بن ٰبٓب بن ا٢بسن بن زيد 
 )ع(، ك٧بمد بن منصور ا٤برادم، كُب ا٢بجاز القاسم بن إبراىيم )ع( كأكالده.

كعندما تكونت الدكلة الزيدية ُب ا١بيل كالديلم بقيادة اإلماـ الناصر )ع( كتكونت الدكلة 
اإلماـ ا٥بادم )ع(. كاف كل من القائدين قد تلقى تعليمو ُب تلك  الزيدية ُب اليمن بقيادة

ا٤بناطق على أيدم آبائو الكراـ، كتلقيا جزءا كبّبا من تعليمهما ُب العراؽ، كعندما ٠بع كل 



منهما باآلخر أثنيا على بعضهما، كعندما ما سئل اإلماـ ا٥بادم عن اإلماـ الناصر )ع( 
 كاف أكؿ أتصاؿ علمي بأئمة أىل البيت باليمن على يد قاؿ: )الناصر عآب آؿ ٧بمد(. ٍب

علي بن العباس بن إبراىيم بن علي بن عبد الرٞبن بن القاسم بن ا٢بسن بن زيد بن 
ا٢بسن )ع(، عاصر اإلماـ الناصر )ع(، كاإلماـ ا٥بادم )ع( كمنو أخذ علماء البلدين 

 علـو اإلمامْب)ع(.
ٰبٓب بن ٧بمد ا٤برتضى الذم أخذ كتب اإلماـ  ٍب كاف اإلتصاؿ الثا٘ب على يد اإلماـ

ا٥بادم )ع( كنشرىا ُب ا١بيل كالديلم كخراساف كسائر عراؽ العجم، كعنو أخذ علماء تلك 
 ا٤بناطق.

على أنو من ا٤بمكن أف يكوف قد انتقل شيئا من فتاكل اإلماـ ا٥بادم )ع( كمسائلو العلمية 
ك إما بواسطة ا٤بهاجرين الطربيْب، كا٤بضريْب إٔب ا١بيل كالديلم، كالعراؽ، كا٢بجاز قبل ذل

الذين عاد بعضهم بعد كفاة اإلماـ الناصر )ع(، أك على أيدم العلماء الذين كانوا ٱبرجوف 
من العراؽ للتعرؼ على اإلماـ ا٥بادم كاألخذ عنو ككما ستعرؼ ُب سّبة اإلماـ ا٥بادم 

 الزمن. )ع( فقد كفد عليو أحد علماء العراؽ كمكث عنده فَبة من
ٍب كاف دكر اإلماـ أٞبد بن إبراىيم ا٤بلقب بأيب العباس ا٢بسِب. الذم أخذ عن ٰبٓب بن 
٧بمد ا٤برتضى، كقاـ بركاية كنقل كتدريس علـو آؿ ٧بمد، كعنو أخذ اإلماماف ا٤بؤيد باهلل 
)ع(، كأبو طالب )ع(. كبدكرٮبا قاما بركاية كنقل كٚبريج فقو أئمة أىل البيت كعلومهم. 

 فا ُب ذلك ا٤بؤلفات العديدة، ككانا طريقة السند ٤بن جاء بعدٮبا.كال
قاؿ ٧بمود أبو زىرة ُب كتابو حياة اإلماـ زيد )ع( كىو يتحدث عن اإلماـ ا٤بؤيد باهلل 

كأخيو )ع( عند استعراضو نقل علـو أىل البيت )ع(: )كإف ىذين األخوين قد ٝبعا من 
الركاية مع من ذكرنا عن أكالد ىؤالء األئمة،  أحاديث كفقو األئمة الذين سبقوىم بطريق

كبطريقة غّب األئمة من ا٤بتشيعْب آلؿ البيت على منهاج اإلماـ زيد ا٤بعتدؿ الذم ال 
إ٫براؼ فيو، كال مغاالة، كقد كاف ىذاف األخواف طريق السند ٤بن جاء بعدٮبا من ركاة 



 الفقو الزيدم كناقليو(.
دية ما نصو: ركل ا٤بنتخب مع األحكاـ، كأمإب أٞبد ٍب يقوؿ: )كقد جاء ُب طبقات الزي

بن عيسى، كغّب ىذه الكتب من األحاديث عن الناصر كغّبه من أئمة ا٥بدل أيب العباس 
ا٢بسِب، كأيب ا٢بسْب أٞبد بن ا٢بسْب ا٥بارك٘ب، كأخية الناطق با٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب( 

(1.) 
كاية كنقل كٚبريج فقو آبائهم، حٌب كهبذا يتضح لنا دكر ىذين اإلمامْب العظيمْب ُب ر 

 كصل إلينا منبعا صافيا عذبا.
 أئمة أىل البيت بعد أيب طالب )ع(

__________ 
 .504ػ  503( ػ حياة اإلماـ زيد 1)

استمر أىل البيت )ع( ىناؾ ُب دكرىم الريادم كالفكرم، كجاىدكا ملوؾ كسبلطْب تلك 
با٤بسلمْب، كقاكموا التيارات الفكرية ا٤بنحرفة، ا٤بناطق عندما عادكا إٔب قسوهتم كبطشهم 

 كاىتموا كثّبا بنشر العلم الشريف كبذلوا أنفسهم فداء إلسبلمهم كشريعتو.
كمنهم اإلماـ مانكدٙب )كجو القمر( أٞبد بن ا٢بسْب بن ٧بمد بن علي بن أٞبد بن ا٢بسن 

زين العابدين )ع( بن اإلماـ ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بن ا٢بسن بن علي بن عمر بن علي 
ككذلك ا٢بسْب بن أٞبد بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن الناصر )ع( ككاف يظهر الرٞبة 

للفقراء كاأليتاـ كا٤بساكْب كإذا قل بيت ا٤باؿ بكى كتضرع إٔب اهلل أف يكثر حٌب ال يعود 
 الفقراء من عنده خائبْب، حفظ القرآف الكرٙب، ككاف يكـر من حفظو حٌب صار أىل ا١بيل

ىػ كحٌب كفاتو 333أكثر الناس حفظا لو، كبقي داعية للناس أربعْب سنة منذ قيامة سنة 
 ىػ.372سنة 

ككذلك ا٥بادم ا٢بقيِب ػ علي بن جعفر بن ا٢بسن بن عبداهلل بن علي بن ا٢بسْب بن علي 



بن ا٢بسن بن علي بن أٞبد بن علي بن ا٢بسن األصغر ػ بن علي زين العابدين )ع(، قاـ 
 ىػ.490داعيا إٔب اهلل كبقي طواؿ حياتو ٦باىدا إٔب أف قتل شيهدا سنة بالديلم 

كأبو الرضى الكيسمي ػ نسبة إٔب كيسم قرية ُب جيبلف ػ دعا ُب ا١بيل كالديلم كا٠بو أبو 
الرضى بن مهدم بن خليفة بن ٧بمد بن ا٢بسن بن جعفر بن اإلماـ الناصر )ع( كغّبىم 

سْب بن إ٠باعيل صاحب األمإب ا٣بميسية كاإلثنينة. الكثّب كا٤برشد باهلل ٰبٓب بن ا٢ب
كاإلماـ أيب طالب األخّب )ع( كىو ٰبٓب بن أٞبد بن ا٢بسْب بن اإلماـ ا٤بؤيد باهلل )ع(.  
كاف )ع( حافظا لعلـو أىل البيت )ع( كمتوهنا كتعليقاهتا باإلضافة إٔب الطب كا٢بساب 

٦بلد، ناظر العلماء شهرا كامبل كىم كغّبىا، ككانت مكتبتو تضم أكثر من اثِب عشر ألف 
يسألونو ُب ٨بتلف العلـو فيجيب عنهم، ٍب بايعو علماء جيبلف، كامتدت دعوتو إٔب الديلم 

كخراساف كالعراؽ كا٢برمْب الشريفْب كعماف كاليمن، ككاف لو األتباع اثِب عشر ألفا على 
 مذىب ا٥بادم )ع( سول من عداىم من العامة.

ؾ حصوهنم كأنقذ األمة من غيهم كضبل٥بم ُب تلك ا١بهات كحاصر كحارب الباطنية، كد
قلعة ابن الصباح من كل جهة، كىابتو ملوؾ بِب العباس كأعواهنم فاضطركا إلعانتو على 

حرب ا٤ببلحدة ىناؾ ككاف لو جيش يشَبؾ ُب ا٤بعارؾ الربية كالبحرية، رجفت منو قلوب 
 الظا٤بْب ُب ٝبيع األقطار.

تو ُب اليمن احملسن بن ا٢بسن بن الناصر بن عبداهلل بن ا٤بنتصر باهلل كقد قاـ بنشر دعو 
 ٧بمد بن ا٤بختار القاسم بن الناصر أٞبد بن اإلماـ ا٥بادم )ع(.

كقد أرسل إليو اإلماـ عهدا ُب الوالية تضمن األحكاـ النبوية كالعدالة اإل٥بية، كالعلـو 
 (.1شهيد حساـ احمللى )السماكية كالبدائع الرائعة كقد ذكر ذلك العهد ال

 كمن ذلك العهد ىذه ا٤بقتطفات:
__________ 

 .117ػ  2/110( ػ ا٢بدائق 1)



)أف يسلك طريقة العدٕب كاإلنصاؼ، كيَبؾ سبيل العسف كاإلجحاؼ، كأف ال يضل من 
كٕب ىداه، كأف يسوم ُب ا٢بكم بْب أكلياءه كأعداه، كأف ال يتخطى العدؿ كال يتعداه، بل 

كيقضي بعدؿ فيما يرـب كٲبضي، كأف ال يفضل فيو شريفا على مشركؼ، كال  ٰبكم بالسوية
ينقص منكورا على معركؼ، كال يزيد غنيا على فقّب، كأف ٲبيل مع ا٢بق حيث ماؿ، كال 

يدع التعديل كاإلعتداؿ، بل ٰبق ا٢بق كيبطل الباطل كلو كره اجملرموف، كأف ال يتعصب ُب 
يتعصب ٣ببلؼ من ٱبالف، ٍب ٙبدث عن مصادر  ا٤بذىب عند ا٢بكم ٤بن يؤالف، كال

ا٢بكم الٍب ٯبب أف يتبعها كبينها كبرىن عليها كفصلها تفصيبل دقيقا فقاؿ: )كآمره بتقدٙب 
ا٢بجج القاطعة، كالرباىْب الساطعة فيما يستنبط بو العلم، كيستخرج منو ا٢بكم، فيبدأ 

ليقْب، كالنور ا٤ببْب كتاب اهلل بأعبلىا طبقة، كأسناىا درجة، كأسبقها حكمة، كىو ا٢بق ا
العزيز، حرزه ا٢بريز، كا٥بادم إٔب الرشد، إٔب أف يقوؿ: كأمره إذا أعوزه ُب ىذه ا٤بظنة أف 
يطلبو فيما يتلوه من السنة فيتخذه للقضاء فصبل، سواء ثبت قوال أك فعبل فهو ا٢بجة 

 الثانية للقرآف(.
اديث النبوية قاؿ )ع(: )كأمره إذا اعوزه كبعد تقسيمو للعمل بالسنة ككيف ينهج أماـ األح

 ما تعلق من ىذين بالسماع إٔب طلب شاىد باإلٝباع، فاإلٝباع ٯبرم بعد الكتاب كالسنة.
ٍب قاؿ بعد أف ٙبدث عن اإلٝباع: كآمره إذا ٓب ٯبد شفاء الصدكر ُب ىذا األساس أف 

يظفر من الغرض يفزع إٔب اإلستنباط كالقياس، كيتأنق ُب رد الفركع على األصوؿ ل
باحملصوؿ. كبعد تبيينو ألسس ا٢بكم قاؿ: كأمره برفع ا٢بجاب كقمع ا٥بول كاإلعجاب، 

 كالتثبت ُب ا١بواب، كترؾ اإلكراـ كاإلعجاب، كفتح الباب لؤلجانب كاألصحاب.

ٍب ٙبدث عن ٝبيع أعمالو الوالئية كما ٯبب عليو ٘باه القضاة كالعماؿ. كإقامة ا٢بدكد، 
اإلجتماعي بْب ٝبيع الطبقات، فقاؿ: كقد يقدر حكومات من كاف قبلو كإشاعة العدؿ 

من قضاة ا٤بسلمْب كأف ال يتعرض لشيء منها بالتغيّب كالفسخ كالتبديل كالنسخ، مآب 
ٱبالف من الكتاب كالسنة مقطوعا أك إٝباعا قد خالفوه، مفرقا أك ٦بموعا، حينئذ يدفع 



إٔب آخر ذلك العهد الذم سار عليو )ع( كالتو  عنو ما كاف مدفوعا كيرفع ماصار مرفوعا(
ىػ كقد بقيت جيبلف كديلماف كما إليها موالية ألىل البيت كُب زمن 520حٌب توُب سنة 

اإلماـ عبداهلل بن ٞبزة )ع( ُب بداية القرف السابع أنفذ إليهم دعوتو فبايعوه ىناؾ، ٍب  
لة العباسية، كا٣بوارزمية، كملك كانت ا٢برب ا٤بغولية على ا٤بسلمْب الٍب سقطت فيها الدك 

 التتار تلك ا٤بناطق فَبة من الزمن.
 الباب الثالث

 الدكلة الزيدية ُب اليمن مؤسسها اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق )ع(
 }الذين إف مكناىم ُب األرض أقاموا الصبلة كآتوا الزكاة كأمركا با٤بعركؼ كهنوا عن ا٤بنكر{.

 الدكلة الزيدية ُب اليمن
قة بْب ملوؾ اليمن كبِب ىاشم ػ قبل اإلسبلـ ػ قوية كعميقة، كيذكر ا٤بؤرخوف كانت العبل

أف عبدا٤بطلب كفد على ا٤بلك سيف بن ذم يزف لتهنئتو عندما حرر ا٤بلك سيف اليمن 
من األحباش، كيذكر ا٤بؤرخوف أيضان أف سيف بن ذم يزف بشر عبدا٤بطلب بقرب بعث نيب 

 من نسلو.
اف اليمنيوف السابقوف قبل غّبىم لنصرة اإلسبلـ كرسوؿ اإلسبلـ، كمع بزكغ فجر اإلسبلـ ك

فاحتضنوا رسوؿ اهلل )ص( ُب دار ىجرتو، كآككه كنصركه، كأسلم أىل اليمن ػ العرب ػ ٝبيعان 
ُب عهد رسوؿ اهلل )ص( دكف ضغط أك إكراه، كأقبلت طبلئع الوفود على رسوؿ اهلل )ص( 

أتاكم أىل اليمن كىم ألْب قلوبان، »)ص( كقاؿ:  معلنْب إسبلمهم، ففرح بذلك رسوؿ اهلل
 «.كأرؽ أفئدة، اإلٲباف ٲباف، كا٢بكمة ٲبانية

ككاف اإلماـ علي )ع( قد أرسلو الرسوؿ )ص( إٔب أىل اليمن فأسلمت لو ٮبداف ُب يـو 
كاحد، فبعث إٔب الرسوؿ )ص( ٱبربه ا٣برب فلما قرأ الرسوؿ )ص( الكتاب خر ساجدان ٍب 

 (.1مرتْب. كُب ركاية: ثبلث )« السبلـ على ٮبداف: »رفع رأسو كقاؿ
 كقد قاؿ علي )ع( معربان عن ذلك:



 ... فلو كنت بوابان على باب جنة ... لقلت ٥بمداف ادخلوا بسبلـ
كقد كاف ألىل اليمن أيضان دكرىم ا٤بميز ُب الفتوحات اإلسبلمية، ككانوا أيضان قادة كجنود 

، كالقاسطْب، كا٤بارقْب، كٓب يقتصر دكرىم على ذلك اإلماـ علي )ع( ُب قتالو الناكثْب
فقط. بل برز فيهم العلماء الكبار الذين طلبهم العلماء كالفقهاء لبلستفادة منهم، كمنهم 

سيد التابعْب: أكيس القر٘ب، ككىب بن منبو أحد أكابر علماء التابعْب، صحب حرب األمة 
شهيد كرببلء، كأخيو ٧بمد بن  ابن عباس، كأدرؾ من الصحابة ا٢بسْب بن علي )ع(

 ا٢بنفية. ككذلك طاككس اليما٘ب، كعبدالرزاؽ الصنعا٘ب، كغّبىم الكثّب.
كىذا الدكر ا٣بطّب الذم حققو اليمنيوف لئلسبلـ أدرؾ معاكية خطورتو على سلطانو 

بسر بن أرطأة ػ كساندىم العثمانيوف اليمنيوف، فعاث »كملكو، فأرسل عليهم جيشان بقيادة 
(، ككاف من ضمن قتبله طفبل 2« )رض فسادان كقتل النساء كاألطفاؿ كالشيوخُب األ

عبيداهلل بن عباس ػ قثم كعبدالرٞبن ػ ذٕبهما بيده كٮبا على مصحفهما يتعلماف القرآف، 
ككاف عبيداهلل بن عباس قد تركهما عند أـ سعيد الربزخية، كبلغ عليان )ع( خربه فقاؿ: 

ككجو إليو جارية بن قدامة السعدم، كمعو كىب بن مسعود ُب ، «اللهم اسلبو دينو كعقلو»
أربعة آالؼ فارس، فهرب بسر بعد أف قتل أكثر من ثبلثْب ألف مسلم من ٧بيب علي 

)ع(، كعند كصولو إٔب الشاب أصيب با١بنوف كساءت خاٛبتو ككاف يأكل األذل فيمنعو 
 «.إياهأنتم ٛبنعو٘ب كقثم كعبدالرٞبن يطعما٘ب »أىلو فيقوؿ ٥بم: 

__________ 
 .3/259( ػ السّبة ا٢بلبية 1)
 .100( ػ انظر اليمن اإلنساف كا٢بضارة 2)

٧بمد بن »ٍب حل باليمن مأساة أخرل أياـ عبدا٤بلك بن مركاف إذ كاف أخو ا٢بجاج 
كاليان على اليمن ككاف مشهوران بالظلم كالقسوة، فقتل الكثّب من أىل « يوسف الثقفي

يوضع الَباب على قربه مساء فيصبح رمادان، ككاف يلهب قربه بالنار  صنعاء، ك٤با مات كاف



 (.1ليلة اإلثنْب كا١بمعة )
( استخلفو ا٤بأموف ٤با 2ٍب تنازع اليمن الوالة ُب العصر العباسي، كمنهم ٧بمد بن زياد )

 رأل تكاثر ٧بيب أىل البيت ُب اليمن. كتفرؽ اليمن إٔب قبائل متناحرة متنافرة فيما بينها،
ك٤با ٠بع ا٤بشائخ كأىل الفضل باإلماـ ا٥بادم )ع( كماىو عليو من العلم ٘بلت ٥بم صورة 

 ا٢بق كالعدالة فشدكا الرحاؿ إٔب ا٤بدينة يطلبوف منو ا٣بركج إلنقاذ الببلد.
 

 اإلماـ ا٥بادم )ع(
 ىو اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم

 بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن أمّب ا٤بؤمنْب علي عليهم السبلـ.
 نشأتو )ع(:

ىػ(، كٞبل إٔب جده القاسم )ع(، فبكى كقاؿ:  245كلد عليو السبلـ با٤بدينة ا٤بنورة سنة )
(. كبْب أقمار ا٥بدل، كبدكر الدجى، أمثاؿ كارث علم 3« )ىو كاهلل ٰبٓب صاحب اليمن»

لقاسم )ع(، كأبيو ا٢بافظ الزاىد ا٢بسْب بن القاسم، آؿ ٧بمد كعابدىم عمو، ٧بمد بن ا
كبقية آبائو كأعمامو، نشأ كترعرع، كُب كسط تلك البادية الٍب أكسبتو الفصاحة، 

 كالشجاعة، أقبل على طلب العلم كالعبادة.
كُب ذلك البيت الذم ٛبثلت فيو أنصع صور الطهر كالعبادة كالعلم تعلم اإلماـ ا٥بادم )ع( 

ة ٘برم ُب عركقو، فحاز على مراتب العلم كبرز فيها، كٓب يدركو أحد، كعرؼ كدماء النبو 
آباؤه كأعمامو فضلو على ماىم عليو من العلم فقدموه عليهم كبايعوه باإلمامة كعمره ٟبس 

 كثبلثوف سنة.
__________ 

 .167( ػ تاريخ اليمن للواسعي ص 1)
 ( ػ كوف الدكلة الزيادية ُب زبيد.2)



يف ركاه اإلماـ القاسم ُب األساس كغّبه بأف الرسوؿ أشار إٔب اليمن ( ػ حديث شر 3)
 «.سيخرج رجل من كلدم ُب ىذه ا١بهة ا٠بو ٰبٓب ا٥بادم ٰبيي الٌلو بو الدين»كقاؿ: 

منحو اهلل تعأب بسطة ُب العلم كا١بسم منذ الصباء، فّبكل أنو كاف يدخل السوؽ ُب حاؿ 
ا٢بنطة. فيدخل يده ُب الوعاء فيأخذ منها ُب كفو صباه. فيقوؿ: ماطعامكم ىذا؟ فيقاؿ: 

كيطحنو بيده ٍب ٱبرجو فيقوؿ: ىذا دقيق. ككاف يأخذ الدينار فيؤثر ُب سكتو بأصبعو 
 كٲبحوىا، ككاف يضرب بسيفو عنق البعّب الغليظ فيبينو من جسده.

، ا٢بافل»قاؿ عنو حسْب العرشي ُب بلوغ ا٤براـ بعد ذكر نسبو:  ٗبنطوقها  ا٤بربز ُب العلـو
كمفهومها، صاحب ا٤بذىب الشريف، كا٤بنصب ا٤بنيف، كالشجاعة الٍب ظهرت ُب اآلفاؽ، 
كٙبدثت هبا الرفاؽ ُب مواطن االتفاؽ، أعطاه اهلل ا٤بواىب اللدنية، كالغوامض ا١بفرية، كزاده 
 بسطة ُب العلم كا١بسم كالقوة، فحمل ذا الفقار، كقاتل بو بعد علي عليو السبلـ، كٓب يكن
قاتل بو غّبه، كىو صاحب التصانيف الفائقة، كاألشعار الفصيحة الرائقة، منقذ اليمن من 

 (.1« )الضبلؿ، كمزلزؿ أركاف الباطل كاحملاؿ
كقد بدأ عليو السبلـ التأليف كعمره سبع عشرة سنة فألف ا٤بؤلفات العديدة كمنها: كتاب 

ؾ ُب األصوؿ، رسائل العدؿ األحكاـ، كا٤بنتخب، كالفنوف، كا٤بناىي كالنهي، كا٤بدر 
 كالتوحيد، كغّب ذلك.

عكف على الفقو يدرسو من كل نواحيو، كُب كل مصادره، كقاـ »يقوؿ الشيخ أبو زىرة: 
ىاديان مرشدان يدعو إٔب اهلل سبحانو كإٔب صراط مستقيم، ككاف مرجعان ُب الدين من كل 

، كىو يرد عليهم رسائل قيمو الطوائف اإلسبلمية، كاألمصار ا٤بختلفة، يسألونو كيستفتونو
 (.2« )أثرت عنو يدافع فيها عن القرآف كالسنة، كيبْب ا٢بق الذم يرد زيغ الزائغْب

__________ 
 .32ػ  31( ػ بلوغ ا٤براـ ص 1)
 .509( ػ اإلماـ زيد 2)



كلقد قضى اإلماـ »كيقوؿ عبدالفتاح شايف ُب كتابو اإلماـ ا٥بادم كاليان كفقيهان ك٦باىدان: 
دم )ع( عمره كلو لتلك الغاية النبيلة الٍب أعلنها ُب مبدأ أمره، عاش حياتو كلها جهادان ا٥با

كرضان، ٓب يدخر لنفسو فيها درٮبان كالديناران، كٓب يسعى ٤بلك كالسلطاف، كما تناقضت أفعالو 
 مع أقوالو يومان من األياـ، كإ٭با ظلت حياتو كلها نسقان كاحدان كنفحان صادقان منذ أف خرج

 (.1« )إلعبلء كلمة ا٢بق حٌب لقي اهلل
 سبب خركجو )ع( إٔب اليمن:

كاف )ع( قد بايعو أعمامو كآباؤه باإلمامة ػ كما تقدـ ػ ٤با رأكا من علمو ككرعو كتقواه 
كخشيتو من اهلل سبحانو كتعأب كتواضعو ككرمو كأخبلقو، كتوجهوا ٝبيعان إٔب طربستاف، ٍب 

علماء كقبائل اليمن يطلبونو ا٣بركج إليهم، كألزموه أماـ  عادكا إٔب الرس، فجاءه كفد من
 فاطر السماكات كاألرض القياـ بأمر اهلل سبحانو كتعأب.

كاهلل الذم الإلو إالىو كحق ٧بمد ماطلبت ىذا األمر، كماخرجت »كقد قاؿ )ع(: 
لوس ٓب اختياران، كالخرجت إآل اضطراران لقياـ ا٢بجة علي، كلوددت أنو كاف ٕب سعة ُب ا١ب

ٲبنعِب ترؾ الفكر ُب ىذا األمر حٌب ناظرت نفسي فيو طويبل فما كجدت إال ا٣بركج، أك 
 (.2« )الكفر ٗبا أنزؿ اهلل على ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم

كخرج معهم )ع( إلحياء الكتاب كالسنة، كإماتة البدعة كالضبللة، ككصل صعدة سنة 
بِب حشيش بالقرب من صنعاء، كلبث مدة  ىػ( ٍب رحل إٔب قرية الشرفة ناحية 280)

يسّبة ظهر منهم ا٣ببلؼ ألكامره الشرعية، كخذلو الناس فلم ٯبد من يعينو على األمر 
ىل ىي إال سّبة ٧بمد )ص( »با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، فعاد إٔب ا٢بجاز، كىو يقوؿ: 
 «.أك النار، كاهلل ال أكوف كالفتيلة تضيء غّبىا كٙبرؽ نفسها

 ة الثانية:العود
__________ 

 .129( ػ اإلماـ ا٥بادم ص 1)
 .126( ػ اإلماـ ا٥بادم 2)



عمت اليمن بعد رحيلو )ع( الفًب، كانقطع عنهم ا٤بطر، كساءت حالتهم، ك٤با اشتد هبم 
ذلك، عرفوا أ،ق لن ٯبمع َشلهم، كلن ٲبيت الباطل كيعيد ا٢بق إال اإلماـ ا٥بادم )ع( 

ه بيعتهم، كأعلنوا توبتهم كندمهم على مافعلوا فلىب دعوهتم، فذىب كفد منهم إليو، كأعطو 
 امتثاالن ألمر اهلل سبحانو كتعأب ُب القياـ باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.

كتوجو )ع( إٔب اليمن يودعو أكابر أىل بيتو )ع(، فيهم عآب آؿ ٧بمد ٧بمد بن القاسم 
ركبتام ١باىدت معك يابِب، أشركنا اهلل ُب   يا أبا ا٢بسْب لو ٞبلتِب»)ع( ككاف ٩با قالو: 

 (.1« )كل ما أنت فيو، كُب كل مشهد تشهده، كُب كل موقف تقفو
ىػ( كعند كصولو حسم الفتنة بْب القبائل، كبايعوه  284ككصل صعدة ُب صفر سنة )

ٝبيعان كدخلوا صعدة أخوة متحابْب، كبايعتو القبائل اليمنية، كجاءتو كفود ٪براف، كخطب لو 
ُب مكة، كجعل من صعدة مركزان كعاصمة لنشر دعوتو كجهاده. ككاف ٩با قالو )ع( ُب نص 

أيها الناس إ٘ب أشَبط لكم على نفسي ا٢بكم بكتاب اهلل كسنة نبيو، كاألثرة لكم »بيعتو: 
على نفسي فيما جعلو اهلل بيِب كبينكم أؤثركم كال أتفضل عليكم، كأقدمكم عند العطاء 

كم عند لقاء عدكم كعدككم بنفسي، كأشَبط لنفسي عليكم اثنتْب: قبلي، كأتقدـ أمام
النصيحة هلل سبحانو كٕب ُب السر كالعلن، كالطاعة ألمرم ُب كل حاالتكم ما أطعت اهلل 

فيكم، فإف خالفت طاعة اهلل عز كجل فبل طاعة ٕب عليكم، كإف ملت كعدلت عن كتاب 
 «.اهلل فبلحجة ٕب عليكم
)ع( دعوتو من صعدة ككفدت عليو القبائل من كل جهة، كأرسل ٍب نشر اإلماـ ا٥بادم 

عمالو إٔب تلك ا٤بناطق إلقامة تعاليم اإلسبلـ ُب كل منطقة، كدخل صنعاء كاستقبلو كاليها 
 «.عبداهلل بن بشر»من قبل الدكلة العباسية آنذاؾ كا٠بو أبو العتاىية 

__________ 
 .19( ػ ا٢بدائق 1)



( ا٤بدعمْب بوالء كقوة الدكلة 1ركج عليو )ع( من اليعفريْب )كظهرت حركات التمرد كا٣ب
العباسية، كتبعهم على ذلك بعض القبائل ُب ٪براف كغّبىا، ٍب كانت حركة القرامطة 

كدعوهتم الشاذة ٩با اضطر اإلماـ ا٥بادم )ع( أف يقضي معظم حياتو ٦باىدان ُب سبيل اهلل 
كقد نصره اهلل عليهم ُب ٝبيع ا٤بعارؾ ا٢بربية ضد تلك الطوائف إلرساء قيم ا٢بق كالعدالة، 
 الٍب خاضها رغم قلة أصحابو ُب أكثر ا٤بواطن.

كاهلل »كقد بذؿ حياتو )ع( كلها من أجل إرساء دعائم ا٢بق كالعدالة فكاف يردد كيقوؿ: 
لوددت أف اهلل أصلح اإلسبلـ يب، كأف يدم معلقة بالثريا، ٍب أىوم إٔب األرض فبل أصل 

 (.2« )قطعان 
إف أعظم مقاصده إقامة حكم إسبلمي، »يقوؿ الشيخ أبو زىرة عن اإلماـ ا٥بادم )ع(: 

كٝبع ا٤بسلمْب على كتاب اهلل تعأب، كسنة نبيو )ص(، كقد كاف يسعى جهده ١بمع َشل 
 (.3« )ا٤بسلمْب، كإصبلح أمورىم فيما بينهم

 دركس من حياتو )ع(
 ُب ميداف ا١بهاد:

ا٥بادم )ع( يبلحظ مدل ٧باكلة اإلماـ ا٥بادم )ع( اقتفاء أثر  لعل ا٤بتتبع لسّبة اإلماـ
الرسوؿ )ص( ُب ٝبيع أموره حٌب ُب مسميات ا١بيش فقد كاف جيشو مكوف من 

ا٤بهاجرين كاألنصار، ككاف اليقاتل قومان إال بعد دعوهتم كإقامة ا٢بجة عليهم كإرساؿ رسلو 
نوا الدماء، كيعلنوا توبتهم، كيرجعوا إٔب إليهم بأف يدخلوا فيما دخل فيو ا٤بسلموف، كأف ٰبق

 ا٢بق إذا كانوا من ناقضي العهد، فإف أبوا قاتلهم حٌب ٰبكم اهلل بينو كبينهم.
كاف كثّب الصفح كالعفو مهما تكرر نكث الناكثْب كغدرىم، ٲبنع أصحابو أف يتبعوا 

ق القتاؿ، أك يقطعوا مدبران، أك يقضوا على جريح، أك يقتلوا كليدان أك امرأة أك شيخان اليطي
 شجران، أك ٲبثلوا بآدمي أك هبيمة.

__________ 
 ( ػ كانت الدكلة اليعفرية ىي ا٢باكمة على صنعاء من قبل الدكلة العباسية.1)



 .77( ػ تاريخ اليمن اإلسبلمي 2)
 ، أبو زىرة.511( ػ اإلماـ زيد 3)

لصفح كالعفو، فقد كانت ٘بلى ُب جهاده )ع( كل معا٘ب الشجاعة ا٤بقركنة بأفضل أنواع ا
شجاعة علوية ازدانت بأٝبل كأنبل الصفات، طبع عليها اإلماـ ا٥بادم )ع( بدكف كلفة أك 

٦باىدة رأم، لقد كاف )ع( صورة ثانية لئلماـ علي )ع(، فكاف يقاتل بسيفو، كيضرب 
ضربو كيتقدـ الصفوؼ، يركل أنو ضرب رجبلن بنجراف فجذب السيف من بْب رجليو، 

 (.1سهم: اسَبكا ضربة ىذا العلوم فواهلل لئن رآىا الناس التناصركا )فقاؿ رئي
قاؿ ألصحابو يومان كىو ٰبثهم كيوجب عليهم قتاؿ القرامطة: ماٯبزعكم من عدككم كأنتم 

ألفا رجل، فقالوا: إ٭با ٫بن ألف، فقاؿ )ع(: أنتم ألف، كأنا أقـو مقاـ ألف، كأكفي  
 تشبو ليلة ا٥برير لعلي )ع( ُب صفْب.كفايتهم. كلو )ع( ليلة مع القرامطة 

كُب إحدل ا٤بعارؾ مع آؿ يعفر كىو ُب قلة من أصحابو ىجم عليهم حٌب خالطهم 
بأصحابو، كقتل حامل رايتهم كىزمهم، فتعجب الناس من شجاعتو تلك فلما بلغ ا٥بادم 

كٰبهم كمايعجبوف من ذلك، كلو كاف معي ألفا رجل كٟبسمائة فارس »)ع( ذلك قاؿ: 
 «.منْب صابرين، لدكخت هبم عامة األرضمؤ 

كلقد كانت تلك القوة كالشجاعة تنعكس ٠باحة كعدال على األعداء، ٩با جعلهم يتوافدكف 
 عليو للبيعة ُب كل جهة ينزؿ فيها.

__________ 
 ( ػ الشاُب....1)

ة كمن ذلك أنو عندما بلغو ٛبرد أىل صنعاء على عاملو هبا، كهنبهم كل ماعندىم من األمتع
كالدكاب ػ ككاف ُب شباـ ػ دعا من كاف ُب سجنو من آؿ يعفر كآؿ طريف، فأطلقهم كمنَّ 

كأراد «. كىبت لكم نفوسكم فاتقوا اهلل ُب سركم كعبلنيتكم»عليهم، ككاف ٩با قالو ٥بم: 
الرحيل إٔب صعدة فلحقو أىل شباـ كأرادكا قتلو فهزمهم كأمن مكرىم، كاستقر اإلماـ )ع( 



كفد عليو أخوه عبداهلل بن ا٢بسْب من ا٢بجاز كمعو ٜبانوف رجبلن من  ُب ريدة كفيها
ا٤بضريْب، كعلم اإلماـ ا٥بادم )ع( بأف آؿ يعفر ٝبعوا قواهتم كفرساهنم كاحتلوا صنعاء 

فتوجو إٔب صنعاء كمعو أبو العتاىية كأنصار اإلماـ )ع(، كا٤بهاجركف من الطربيْب 
ِب يعفر كدخل صنعاء، كعفا عنهم، كقاؿ ٥بم ُب كا٤بضريْب، كىـز اإلماـ ا٥بادم )ع( ب

أيها الناس مانقمتم علي إال ماحكى اهلل ُب كتابو عن قـو لوط ُب قو٥بم: »خطبة ا١بمعة: 
}أخرجوا آؿ لوط من قريتكم إهنم أناس يتطهركف{ كلكنِب أقوؿ لكم كما قاؿ عمي 

، ٍب بقي «م الراٞبْبيوسف عليو السبلـ: التثريب عليكم اليـو يغفر اهلل لكم كىو أرح
)ع( ُب صنعاء سنة كاملة يعلمهم كيرشدىم كيدرأ عنهم األخطار ٍب احتاج جيشو للماؿ، 
كٓب ٯبد ماينفق عليو، فطلب قرضان من أعياف صنعاء فلم يقرضوه درٮبان كاحدان، فخرج )ع( 

س من كاهلل لتمنونِب، كليضربنكم اهلل بلبا»مع أصحابو إٔب صعدة، كقاؿ ٥بم عند خركجو: 
ا١بوع، كا٣بوؼ، كلتباعن نساؤكم بالدينار كالدينارين كالثبلثة جزاء من اهلل على فعلكم 

فلم ٛبض إال فَبة حٌب دخل علي بن « كصنعكم، كسيعلم الذين ظلموا أم منقلب ينقلبوف
الفضل صنعاء ػ ككاف قد اٚبذ من مدينة ا٤بذٱبرة عاصمة ٤بلكو ػ كفعل األفاعيل ُب صنعاء، 

بوة، كأحل نكاح البنات كاألمهات كاألكالد، كارتكب ٝبيع احملرمات، كارتقى فادعى الن
جامع صنعاء كخطب فيهم خطبتو الشنيعة الٍب ىدـ فيها أركاف الدين، كلقي أىل صنعاء 
منهم الكثّب فلم ٯبدكا إال اإلماـ ا٥بادم )ع( فاستغاثوا بو ١بهاد القرامطة. فضرب )ع( 

 أركع صور

م كىب لنجدهتم كإنقاذىم، كتوجو ١بهاد القرامطة كأخرجهم من الصفح كالتسامح معه
 صنعاء ككاف لو معهم أكثر من نيف كسبعْب كقعة انتصر فيها عليهم.

 ُب العلم كالعبادة:
ا٢بديث عن مكانة اإلماـ ا٥بادم )ع( العلمية الٙبتاج إٔب كصف، كماتركو لنا من ثركة 

ّب دليل على ذلك، كيكفي ماركل أبو انبنت عليها أصوؿ كٚبرٯبات ا٤بذىب الزيدم خ



أنو بلغ من العلم مبلغان ٱبتار عنده ػ ٯبتهد ػ كيصنف كلو سبع عشرة »طالب )ع( عنو: 
 (.1« )سنة

قاؿ أبو بكر بن يعقوب عآب أىل الرم كحافظهم ػ عندما جاء إٔب اليمن كرأل اإلماـ 
كأنا اآلف إٔب جنبو  كنت ال أعَبؼ ألحد ٗبثل حفظي ألصوؿ أصحابنا،»ا٥بادم )ع( ػ: 

جذع، بينما أجاريو ُب الفقو كأحكي عن أصحابنا أقواالن، إذ يقوؿ ليس ىذا يا ابا بكر 
قولكم، فأيرادُّه )أراجعو( فيخرج إٕب ا٤بسألة ُب كتبنا على ماحكى كادعى فقد صرت إذا 

 (.2« )ادعى شيئان عنا أك عن غّبنا ال أطلب معو أثران 
اء سبعة آالؼ عآب من ا١بربية كاختاركا شيخهم كتقدـ يسأؿ كاجتمع عليو يومان ُب صنع

اإلماـ ا٥بادم )ع( كيناظره فقاؿ: ٩بن ا٤بعاصي؟ فقاؿ لو )ع(: كمن العاصي؟ فاحتار كٓب 
يعرؼ إجابة. كعاد إٔب أصحابو فأخربىم بعجزه عن عدـ معرفة اإلجابة كقاؿ: كٰبكم إف 

  مذىبو، فرجعوا ٝبيعان إٔب مذىبو )ع(.قلت العاصي اهلل كفرت، كإف قلت العبد دخلت ُب
__________ 

 .55( ػ اإلفادة 1)
 .55( ػ اإلفادة 2)

لقد كاف اإلماـ ا٥بادم )ع( إٔب جانب ماٰبملو من علم ٦باىدان طواؿ حياتو، كاليان عدالن، 
يتابع أحواؿ رعيتو كمظا٤بهم معلمان كمرشدان ألصحابو، ٯبيب عن مسائلهم كأسئلتهم حٌب 

ُب حاؿ ا٤بعركة، كقد تتلمذ كٚبرج على يديو ماال ٰبصى من العلماء كالفضبلء  كإف كاف
الذين ٞبلوا فكره كعلمو إٔب ٝبيع أصقاع األرض، كمنهم على سبيل االختصار: كلداه 

٧بمد كأٞبد، كأخوه عبداهلل بن ا٢بسْب، كعلي بن ٧بمد العلوم مؤلف سّبة اإلماـ )ع( 
كوُب كأخوه علي، كعلي بن العباس ا٢بسِب، كغّبىم (، ك٧بمد بن سليماف ال1ككالده )
 الكثّب.

كُب الليل تتحوؿ حياتو إٔب عبادة كصلوات هلل سبحانو كتعأب، لو مصلى أسفل داره يأكم 



إليو عندما ينصرؼ عنو الناس يتعبد كيبكي كيتضرع إٔب اهلل سبحانو كتعأب فيو إٔب 
 الصباح.

__________ 
 العلوم من أشد أتباع ا٥بادم )ع( ككاف كاليان على ٪براف، ( ػ كاف ٧بمد بن عبيداهلل1)

كاستشهد ىناؾ مع أىلو كأسرتو ُب فتنة القرامطة ُب معركة رىيبة قاؿ عنها ا٤بؤرخ ابن أيب 
كمن يقرأ تفاصيل ا٤بذٕبة كظركفها يقدر مصداؽ قوؿ « إهنا تشبو كارثة الطف»الرجاؿ: 

قد كاالنتقاـ ماٯباكز كل شيء، فقد كقف شاعرىم ابن أيب الرجاؿ، كلقد بلغ بالقرامطة ا٢ب
 كىو ٰبتز رأسو كير٘بز:

 ... ... ... شيخ بشيخ كصيب بصيب ... شفيت نفسي كبلغت مأريب
 ... ... ... كال أبإب بعد ذا ماحل يب ... من سخط اهلل كمن لعن النيب

لي بن ٧بمد كقد خرج اإلماـ ا٥بادم )ع( لتأديبهم كمعو حامل رايتو الفارس الشجاع ع
العلوم، كدارت معركة رىيبة، كعاد علي بن ٧بمد مثخنان ٔبراحاتو كُب خيواف استشهد 

 متأثران ٔبراحو.
 كقد حزف اإلماـ عليو حزنان شديدان ككقف يقوؿ:

 ... ... ... قرب ٖبيواف حول ماجدان ... منتخب اآلباء عباسي
 الراسي... ... ... قرب علي بن أيب جعفر ... من ىاشم كا١ببل 

 ... ... ... من يطعن الطعنة خوارة ... كأهنا طعنة جساس

ركل أبو طالب )ع( بإسناده عن سليم ككاف يتؤب خدمة ا٥بادم )ع( ُب داره قاؿ: كنت 
أتبػىعيو حْب يأخذ الناس فرشهم ُب أكثر لياليو با٤بصباح إٔب بيت صغّب ُب الدار كاف يأكم 

ليب ليلة أف أحتبس كأتيت إٔب باب ا٤بسجد إليو فإذا دخل صرفِب فأنصرؼ، فهجس بق
أنظر مايصنع. قاؿ: فسهر عليو السبلـ الليل أٝبع ركوعان كسجودان، ككنت أ٠بع كقع دموعو 

صلى اهلل عليو كنشيجان ُب حلقو فلما كاف الصبح قمت فسمع حسي فقاؿ: من ىذا؟ 



جعلت  فقلت: أنا. فقاؿ: سليم ماعجل بك ُب غّب حينك؟ قلت: مابرحت البارحة
 (.1فداؾ. قاؿ: فرأيتو اشتد ذلك عليو، كحرج علي أف ال أحدث بو ُب حياتو أحدان )

 ُب ا٤بيداف اإلجتماعي:
إف ا٤برء ليقف إجبلالن كتقديران للمنهج القوٙب الذم سطر بو اإلماـ ا٥بادم )ع( تاريخ األمة 

لزىاد كالعباد، كأسوة اإلسبلمية، فقد كاف )ع( إمامان للعلماء كالفضبلء، كنرباسان كىاجان ل
كقدكة لناشدم ا٢بق كالعدالة، كمثبل أعلى للحاكم العادؿ، كما اختلفت أفعالو مع أقوالو 

ىل ىي إال سّبة ٧بمد »يومان كاحدان، ٓب يتخل عن شعاره الذم رفعو أمامو ٢بظة كاحدة: 
)ع(  كقد ضرب مع شعبو أركع األمثلة للمجتمع ا٤بؤمن ا٤بَبابط، فكاف«. )ص( أك النار

يصلي بالناس الصلوات ٝبيعها، كٯبلس فيما بينها لتعليم الناس فرائض الدين، كيتحاكموف 
إليو فيبْب ٥بم األحكاـ ُب لْب كرفق ٍب يقـو إٔب السوؽ، يعظ التجار كيبْب ٥بم أصوؿ 

التجارة، كيدكر ُب سكك ا٤بدينة إذا رأل جداران مائبل ، أك طريقان غّب صاّب أمر بإصبلح 
شارعان مظلمان أمر بإضاءتو ُب الليل ليتمكن ا٤بارة من السّب إٔب ا٤بسجد، يأمر  ذلك، أك

 النساء با٢بجاب كالتسَب.
يزكر السجن كيراقب نظافتو كيأمر من كاف يعرؼ القراءة من ا٤بساجْب أف يعلم من 

 اليعرؼ ذلك كيسأؿ كل مسجوف عن سبب سجنو، كينظر فيو.
__________ 

 .60( ػ اإلفادة 1)

م الفقراء كا٤بساكْب كيأمر بإدخاؿ األيتاـ كا٤بساكْب عليو فيفت ٥بم الطعاـ بيده كيأكل يطع
معهم، أمر صاحب بيت ا٤باؿ أف يطعم الطوافْب عليو من الفقراء كا٤بساكْب ُب الصباح 
كا٤بساء، كأمر ٥بم بكسوة من بيت ا٤باؿ شتاء كصيفان الٰبتجب عن أحد، يقف ينتظر 

من »خذ ٥بم حقوقهم، يهتم كيعتِب بأىل الذمة، ككاف يقوؿ ٥بم: ظبلمة ا٤بظلومْب، كيأ
آذاكم فأعلمو٘ب بو كمن اطلع على ٧برمكم أك تعرض لكم أحللت بو ما أحل ٗبن نكث 



 (.1« )عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم
يسلم على الصغّب كالكبّب، كيقف ٥بم كيبلطفهم، كيقضي حوائجهم، كرعان زاىدان، ٓب 

كاهلل »٩با جبت لو اليمن شيئان، كإ٭با كاف يأكل ٩با جاء بو من ا٢بجاز، ككاف يقوؿ:  يأخذ
الذم الإلو إالىو ما أكلت ٩با جبيت من اليمن شيئان كالشربت منو ا٤باء، كاهلل يعلم ما 

إنا هلل كإنا إليو راجعوف، »(. كيركل أنو توضأ يومان ٍب مسح كجهو ٖبرقة فقاؿ: 2« )أقوؿ
ماٰبل لنا أف ٭بسح بو كجوىنا كالنستظل »من العشر فسألوه ُب ذلك. فقاؿ: ىذه ا٣برقة 

 (.3« )بو من الشمس
يقف ينتظر ظبلمة ا٤بظلومْب كمن ذلك أنو كقف يومان للناس فغلبو النـو فدخل ليناـ، فعاد 

؟  أحد أصحابو فإذا ىو ُب مكانو قد رجع فقاؿ: يا ابن رسوؿ اهلل أٓب تكن أردت النـو
دخلت كٮبمت بذلك فقلت مايؤمنِب أف ببايب طالب حاجة أك مظلومان  فقاؿ )ع(:

 فأكوف قد أٜبت فخرجت على الفور.
ككاف يقوؿ لغبلمو: أكصل إٔب كل ضعيف، كالٙبرقِب كٙبرؽ نفسك بالنار فقد نسخت 

 األمر من عنقي إليك.
__________ 

 .146( ػ تاريخ ا٤بطاع 1)
 .211( ػ اإلماـ ا٥بادم 2)
 .211ـ ا٥بادم ( ػ اإلما3)

كاهلل ماىو إال ا٢بكم بكتاب اهلل تعأب، »يقيم أحكاـ اهلل متشددان ُب إقامتها ككاف يقوؿ: 
(. اليوٕب 1« )اك ا٣بركج من اإلسبلـ، كاهلل لو قاـ ا٢بق على بِب القاسم ألخذتو منهم

على الناس إال من يعرؼ فضلو كعلمو كيثق ُب دينو كأمانتو، ٰبافظ على أصحابو ُب 
 ٢برب فيتقدمهم عند اللقاء، كيؤثرىم عليو فيقدمهم عند العطاء.ا

قاؿ أبو ا٢بسن ا٥بمدا٘ب ا٢بركرم ػ ككاف على مذىب الشافعي، ٯبمع بْب الفقو كالتجارة ػ 



عندما كصل إٔب اليمن بتجارتو ُب بعض األكقات كأراد رؤية اإلماـ ا٥بادم )ع( ٤با يصل 
ن لقيو كيف يصل إٔب اإلماـ ا٥بادم )ع( كمٌب؟ إليهم من آثاره، ك٤با كصل صعدة قاؿ ٤ب

كٗبن يتوسل؟ فقيل لو: األمر أىوف ٩با تقدر، تراه الساعة إذا دخل ا١بامع للصبلة بالناس 
فإنو يصلي بالناس الصلوات ا٣بمس كلها. قاؿ ا٢بركرم: فانتظرتو حٌب خرج للصبلة فصلى 

ىو قد مشى ُب ا٤بسجد إٔب قـو بالناس كصليت خلفو، فلما فرغ من صبلتو تأملتو، فإذا 
أًعبلَّءى ُب ناحية منو فعادىم كتفقد أحوا٥بم بنفسو، ٍب مشى ُب السوؽ كأنا أتبعو فغّب شيئان 

أنكره ككعظ قومان كزجرىم عن بعض ا٤بناكّب، ٍب عاد إٔب ٦بلسو الذم كاف ٯبلس فيو ُب 
كمقدمي، فعرفتو داره فتقدمت إليو كسلمت عليو، فرحب يب كأجلسِب كسألِب عن حإب 

أ٘ب تاجر كأ٘ب كردت ذلك ا٤بكاف تربكان بالنظر إليو، كعرؼ أ٘ب من أىل العلم، فأنس يب، 
ككاف يكرمِب إذا دخلت عليو، إٔب أف قيل ٕب ُب يـو من األياـ إف غدان يـو ا٤بظآب كأنو 
اء يقعد فيو للنظر بْب الناس فحضرت غداة ىذا اليـو فشاىدت ىيبة عظيمة، كرأيت األمر 
كالقواد كالرجاؿ كقوفان بْب يديو على مراتبهم كىو ينظر ُب القصص كيستمع الظبلمات 

إف كاف ُب مالك هلل حق زكاة »كيفصل األمور، قاؿ: ٍب أنفذ إٕب يومان من األياـ يقوؿ: 
، فقلت: ٠بعان كطاعة، من ٕب بأف أخرج زكاٌب إليو، كحسبت حسايب فإذا «فأخرجو إلينا

 رة دنانّب، فأنفذهتا إليو. فلما كاف ذات يـو بعث إٕبعلي من الزكاة عش
__________ 

 .209( ػ اإلماـ ا٥بادم 1)

كاستدعا٘ب فإذا ىو يـو العطاء، كا٤باؿ يوزف كٱبرج إٔب الناس، فقاؿ: إ٘ب أحضرتك لتشهد 
إخراج زكاتك إٔب ا٤بستحقْب، فقمت كقلت: اهلل اهلل أيها اإلماـ كأ٘ب أرتاب فيك بشيء أك 

ُب فعلك. فتبسم كقاؿ: ماذىبت إٔب حيث ظننت كلكن أردت أف تشهد إخراج أشك 
( كجاءه يومان رجل ضعيف ػ كقت السحر ػ يستعدم على قـو فدؽ الباب، 1زكاتك )

فقاؿ: من ىذا يدؽ الباب ُب ىذا الوقت؟ فقاؿ لو رجل: كاف على الباب ىذا رجل 



، فوجو معو ُب ذلك الوقت  يستعدم. فقاؿ: أدخلو. فدخل الرجل كاستعدل على قـو
ثبلثة رجاؿ ٰبضركف معو خصومو، ٍب قاؿ: يا أبا جعفر ػ يريد مؤلف سّبتو ػ ا٢بمدهلل الذم 

خصنا بنعمو، كجعلنا رٞبة على خلقو، ىذا رجل يستعدم إلينا ُب ىذا الوقت، لو كاف 
ماـ منا ليس اإل»كاحدان من ىؤالء الظلمة ما دنا إٔب بابو ُب ىذا الوقت مستعد، ٍب قاؿ: 

 (.2« )من احتجب عن الضعيف ُب كقت حاجة ماسة
نشر العدالة االجتماعية بينهم، كنظم اقتصادىم، كألغى كل ماكاف يفرض عليهم من 
األمراء سابقان، كٓب يأخذ إال زكاة أموا٥بم يتحرل العدؿ كالنصفة ُب ذلك، رسم لعمالو 

 تعأب، كاليقبلوف ىدية، كالينزلوف على طريقة اإلسبلـ ُب أخذ الزكاة، كأمرىم أف يراقبوا اهلل
أحد، ككاف يستحلفهم على ذلك، فإذا جاء صاحب ا٤باؿ كقاؿ: إف زكاتو أقل ٩با قدرىا 

ا٣براص استحلفو كأخذ منو الذم قاؿ فيقسمها على الفقراء كا٤بساكْب، كيأمر با٤بناداة أين 
 أصحاب ا٢باجات فيأتوف الستبلـ نصيبهم.

__________ 
 .307شاُب ( ػ ال1)
 .138( ػ انظر الزحيف 2)

قاؿ لو أصحابو يومان: إف كنت إ٭با تأخذ من نصاب الطعاـ عشران أك نصف العشر فليس 
٦بتمع من ىذا شيئان أبدان. كيريدكف أف يفرض شيئان آخر حٌب يتقول بيت ا٤باؿ كينفق منو 

شيء أبدان كاهلل لو  على الفقراء كا٤بساكْب ُب ا١بهاد كغّبه، فقاؿ )ع(: ال اجتمع من ىذا
التقت ىذه كىذه ػ يريد السماء كاألرض ػ علي حٌب ٚبتلف اضبلعي ما أخذت غّب ا٢بق 
أبدان، كقد رأينا كيف رجع )ع( ٔبيشو من صنعاء كٓب يأخذ شيئان كىو يدافع عنهم، عندما 

 رفضوا أف يقرضوه.
رأسو العدالة كقد عمل على نشر العدالة بكل شعبها، كعلى »يقوؿ الشيخ أبو زىرة: 

االجتماعية، كلذلك نظم بيت ا٤باؿ، كٝبع الزكوات كا١بزية، ككزعها بْب أىلها، كأكجب 



صرؼ ربع ماٯبمع بْب أىل القرية الٍب ٝبعت الزكاة منها، كسار ُب تنظيم بيت ا٤باؿ إٔب 
 (.1« )أقصى مداه

ضبل، ٦باىدان كىكذا سخر اإلماـ ا٥بادم )ع( حياتو لبناء دكلة اإلسبلـ فكاف عا٤بان فا
باسبلن، عابدان زاىدان، حاكمان عادالن، مقتفيان أثر الرسوؿ )ص(، خطوة خطوة، حٌب لقي ربو 

ىػ(، كقربه )ع( ُب  298ذم ا٢بجة سنة ) 20راضيان مرضيان عنو، كذلك ُب يـو األحد 
 مسجده بصعدة مشهور مزكر كفيو كُب اإلماـ الناصر يقوؿ بعض الشعراء:

 * كابك مرموسان بآملعرج على قرب بصعدة 
 كاعلم بأف ا٤بقتدم هبما * سيبلغ حيث يأمل

ك٫بن عندما نستطيع سّبة اإلماـ ا٥بادم )ع(، كنعرؼ تلك اللوحة الناصعة الٍب سطر هبا 
أفق التاريخ اإلسبلمي، تتجلى لنا العدالة كالسياسة كالركح اإلسبلمية الٍب انتهجها اإلماـ 

كاهلل ٓب يغب »ليمن، كالٍب عرب عنها بقولو ٨باطبان ٥بم:ا٥بادم )ع( منذ كطئت قدمو أرض ا
 «.عنكم من رسوؿ اهلل )ص( إال شخصو إف شاء اهلل

__________ 
 .512( ػ حياة اإلماـ زيد 1)

كيَباءل لنا ذلك اجملتمع ا٤بثإب الذم كونو اإلماـ ا٥بادم )ع( كا٤بتاعب الٍب كاجهها 
، متكامبلن، كنعرؼ ذلك السلوؾ القوٙب الذم لتكوينو حٌب أصبح ٦بتمعان صادقان متماسكان 

عامل بو اإلماـ )ع( أفراد أمتو، كالعدالة االجتماعية الٍب زرعها ُب أكساطهم، كيتمثل لنا 
بوضوح مرة ثانية صورة ذلك اجملتمع ا٤بثإب الذم أسسو رسوؿ اهلل )ص( كأنشأ بو دكلة 

 اإلسبلـ.
قبل عليو، كأبقت ا٠بو خالدان ٨بلدان، إف كل ىذا ىو الذم جعل القلوب تتعلق بو، كت

كرفعت ا٠بو كأكرب مصلح ُب ٠باء التاريخ، كأىالت عليو ىالة من ا٢بب كالتقدير ُب قلب  
 كل مؤمن إٔب ىذا اليـو كإٔب األبد.



 اليمن ُب عهد ا٤برتضى.. كالناصر )ع(
ة ىػ(، كىو تلميذ كالده، كأحد كرثة علمو، ذك عبادة كشجاع 278كاف مولده سنة )

كزىد، لقب ٔبربيل ىذه األرض، كألف ا٤بؤلفات العديدة، مثل: كتاب اإليضاح ُب الفقو، 
ككتاب النوازؿ، ككتاب اإلرادة كا٤بشيئة، ككتاب األصوؿ، كغّبىا من الكتب ُب التفسّب 

 كاألصوؿ كالفقو.
قاؿ اجتمع الناس إليو بعد موت اإلماـ ا٥بادم )ع( كطلبوا منو البيعة، فأىب عليهم ذلك، ك 

كلسنا رٞبكم اهلل بأبناء دنيا فنتكالب عليها، كالبأىل باطل »٥بم ُب خطبتو ا٤بشهورة: 
فنطلب اإلمارة كالسلطاف كاألمر كالنهي من غّب استحقاؽ كعلى غّب جهة رشد كسداد 

، كذكرىم ببيعتهم لئلماـ ا٥بادم )ع( كنقض أكثرىم للعهود، كتسامح «كاستقامة كصبلح
)ع( عليهم، كلكن القـو أ٢بوا عليو كتذاكركا خطر القرامطة كتوسعهم كصرب اإلماـ ا٥بادم 

 ىػ(. 299فقبل عليو السبلـ ككانت البيعة ُب شهر ٧بـر سنة )
كهنج اإلماـ ا٤برتضى هنج أبيو )ع( ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كالعدؿ 

فائقة، إذ كاف أحد كاإلنصاؼ، كجهز ا١بيوش لقتاؿ القرامطة، ككاف متصفان بالشجاعة ال
 قواد ا٥بادم )ع(، ككاف يثبت معو ُب ا٤بعارؾ عندما ينهـز عنهما الناس.

ك٤با رأل تغّب احواؿ الناس، كعدـ استقامتهم كاستجابتهم للحق، ك٧باكلتو الشديدة معهم 
إلرجاعهم دكف جدكل أعلن تنازلو كٚبليو عن األمر كٓب تغره الرئاسة أك السيطرة أك أطماع 
الدنيا، بل ترؾ كل ذلك كبْب ٥بم أف ىدفو ا٤بنشود ػ كسائر أىل البيت )ع( ػ إقامة شعائر 

كالعدؿ ُب الرعية، كا٢بكم بالسوية، كماىي إال سّبة ٧بمد بن عبداهلل )ص( أك اإلسبلـ، 
ٍب إنكم معاشر »النار، كلن يعدؿ عن ذلك أبدان، كٝبع الناس كخطبهم خطبة قاؿ فيها: 

ا٤بسلمْب أقبلتم علي عند كفاة ا٥بادم )ع(، كأردٛبو٘ب على قبوؿ بيعتكم فامتنعت ٩با 
أؤيسكم ُب إجابتكم إٔب ماطلبتم مِب خوفان من استيبلء  سألتمو٘ب، كدافعت باألمر كٓب

القرمطي لعنو اهلل على ببلدكم كتعرضو للضعفاء كاأليتاـ كاألرامل منكم، فأجريت أموركم 



على ماكاف ا٥بادم رضي اهلل عنو ٯبريها، كٓب أتلبس بشيء من عرض دنياكم، كٓب أتنازؿ 
القرمطي، ككفى اهلل ا٤بؤمنْب القتاؿ، ككاف اهلل قليبل كالكثّبان من أموالكم، فلما أخزل اهلل 

قويان عزيزان تدبرت أمرم كأمركم، كنظرت فيما اتعرضو ُب أخبلقكم فوجدت أموركم ٘برم 
على غّب سننا كألفيتكم ٛبيلوف إٔب الباطل، كتنفركف عن ا٢بق، كتستخفوف بأىل الصبلح 

 (.1« )كا٣بّب كالدين كالورع منكم.. اْب خطبتو
األمر، كصرؼ عمالو، كخبل بربو كآثر عبادتو، كلـز منزلو ككاف ذلك ُب ذم  ٍب اعتزؿ

 ىػ(. 299القعدة سنة )
أٞبد بن ا٥بادم )ع( »فقاـ بعض بِب عمو ُب النظر ُب أعماؿ الناس، إٔب أف قدـ أخوه 

ىػ( فاجتمعت إليو قبائل خوالف، كٮبداف،  300من ا٢بجاز ُب آخر ذم ا٢بجة سنة )
وا بأخيو )٧بمد ا٤برتضى( ُب إقناعو بقبوؿ بيعتهم، حٌب ًب ٥بم ذلك ُب ك٪براف، كاستعان

 ىػ(. 301صفر سنة )
كاف )ع( أحد تبلمذة كالده، متصفان بالذكاء، أحرز علمان كبّبان لو الكتب العديدة، مثل:  
كتاب النجاة ُب أصوؿ الدين ثبلثة عشر جزءان، ككتاب الدامغ، ككتاب ا٤بفرد ُب الفقو، 

 ئل الطربيْب، كغّبىا.ككتاب مسا
__________ 

 .2/45( ػ ا٢بدائق 1)

كاف )ع( شجاعان سياسيان مدبران قد مرستو تلك ا٢بركب الطويلة، ككاف عند كفاة كالده 
)ع( ُب ا٢بجاز، فلما قدـ كٛبت لو البيعة، أعلن ا٤بشي بسّبة كالده )ع(، ك٘بهز للجهاد 

يو خطر كعبث كفساد القرامطة فيهم، ككاف ُب سبيل اهلل بعدما توافد عليو الناس يشكوف إل
قد عظم أمرىم، فجاىدىم عليو السبلـ جهادان طويبلن كشتتهم كأزاؿ خطرىم كمن أشهر 

معاركو معهم معركة نغاش َشاؿ عمراف، إذ اجتمع القرامطة مع قائدىم عبدا٢بميد بن 
ل فسار إليهم ٧بمد بن ا٢بجاج ا٤بسورم كٝبعوا جيشان كثيفان يزيد على سبعة آالؼ مقات



اإلماـ الناصر ُب ألف كسبعمائة مقاتل كمعو قائده أبو جعفر أٞبد بن ٧بمد الضحاؾ 
ا٢باشدم كإبراىيم بن احملسن العلوم، فانتصر عليهم كفرقهم كبلغ قتلى القرامطة أكثر من 

ٟبسة آالؼ قتيل، كبعدىا دانت لو اليمن ككحدىا كدخلت ٙبت عدلو كرعايتو بعدما 
 انْب ألف رجل..دخل عدف ُب ٜب

ىػ( توُب ا٤برتضى )ع( بصعدة كدفن جوار أبيو )ع(، كبقي اإلماـ الناصر  310كُب سنة )
)ع( ٟبسة عشر عامان بعد كفاة أخيو ينشر العدؿ كالعلم كا٤بعرفة بْب الناس داعيان ك٦باىدان 

 (.ىػ(، كدفن ٔبوار أخيو كأبيو )ع 325ُب سبيل اهلل حٌب انتقل إٔب رٞبة اهلل سنة )
كبعد موتو انقسمت اليمن إٔب دكيبلت متعددة، كقبائل متفرقة كدكلة آؿ زياد، كدكلة آؿ 
يعفر، كآؿ الضحاؾ، كأيب الفتوح كغّبىم، كظلت أجزاء كثّبة من اليمن ٚبضع لؤلقول 

 منهم فتارة آلؿ يعفر، كتارة لغّبىم كىكذا.
بة الباطنية، كأصحاب كقد بذؿ أئمة أىل البيت )ع( بعد موتو جهودان مضنية ُب ٧بار 

 األفكار ا٥بدامة الزائفة كمنهم:
ىػ(، كقربه ُب صعدة، ككذلك  366اإلماـ ا٤بنصور باهلل ٰبٓب بن الناصر، كتوُب سنة )

، ككانت لو حركب كثّبة أسره الضحاؾ، ٍب قتلو ُب ريدة سنة «القاسم بن الناصر»ا٤بختار 
 من قربه بعد ٟبس كعشرين سنة ىػ(، كاستخرجو ابن أخيو الداعي يوسف بن ٰبٓب 345)

 فوجده كهيئتو يـو مات كٓب يفقد منو إال ركحو كنقلو إٔب صعدة.

ٍب قاـ الداعي يوسف بن ا٤بنصور باهلل ٰبٓب بن الناصر، ٍب كاف قياـ ا٤بنصور باهلل القاسم بن 
ة علي بن عبداهلل بن ٧بمد بن القاسم بن إبراىيم )ع( ا٤بلقب باإلماـ القاسم العيا٘ب سن

ىػ(، كاستطاع أف يوحد اليمن إٔب أف تكالبت عليو األمور فعاد إٔب عياف كتوُب هبا  388)
ىػ(، ككاف )ع( عا٤بان فاضبل، كقائدان شجاعان. لو ا٤بؤلفات العديدة الٍب حوت  393سنة )

٨بتلف العلـو مثل كتاب التوحيد، ككتاب التجريد، ككتاب التنبيو، كغّبىا، كبعد موتو بايع 
اإلماـ ا٤بهدم ا٢بسْب بن القاسم العيا٘ب )ع(، ككاف رجبلن عظيمان متوقد الذىن الناس 



( بلغ الغاية القصول ُب العلم كمؤلفاتو أكثر من نيف 1يضرب بو ا٤بثل ُب ا٢بفظ كالذكاء )
(، كتفسّب القرآف كامبلن، ك٨بتصر 2كسبعْب مؤلفان منها كتاب ا٤بعجز ُب علم الكبلـ )

 األحكاـ.
لسبلـ ٯباىد الباطنية كغّبىم، حٌب قتل حوؿ ريدة ُب بعض حركبو مع بِب كبقي عليو ا

ىػ( كعمره بضع كعشركف سنة، بعد أف تكالبت عليو ا١بنود من كل  404الضحاؾ سنة )
مكاف كىو ُب قلة من أصحابو، كقتلو رجل من بِب ٞباد، كقد قدـ لقاتلو نار ليتبخر هبا 

 (.3فأحرقتو كمات )
ىاشم ا٢بسن بن عبدالرٞبن بن ٰبٓب بن عبداهلل بن ا٢بسن بن القاسم بن ٍب قاـ اإلماـ أبو 

ىػ(.. كدخل صنعاء كلو دعوة بْب فيها سياسة ا٢باكم العادؿ،  426إبراىيم )ع( سنة )
ىػ(. ٍب قاـ  431(، كتوُب بناعط من ببلد حاشد سنة )4ذكرىا الشهيد حساـ احمللي )

اصر بن ا٢بسْب بن ٧بمد بن عيسى بن عبداهلل بن باألمر اإلماـ الناصر: أبو الفتح بن الن
أٞبد بن عبداهلل بن علي بن ا٢بسن بن زيد بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب )ع(، ككاف 

ىػ(، ككاف عا٤بان شجاعان  437ىػ(، ككصل اليمن سنة ) 430قيامو )ع( ُب الديلم سنة )
 لو كتاب الربىاف ُب تفسّب القرآف أربعة أجزاء.

__________ 
 ( ػ ا٤بقتطف من تاريخ اليمن.1)
 ( ػ منو نسخة ُب مكتبة برلْب بأ٤بانيا.2)
 .82( ػ انظر التحف 3)
 .99ػ  2/90( ػ ا٢بدائق 4)

ككانت الدكلة الصليحية قد قوم ملكها بقيادة علي بن ٧بمد الصليحي كاٚبذت من 
ب الدكلة الزيادية، الدعوة الباطنية مذىبان ٥با، ككاف بنو ٪باح قد أقاموا دكلتهم ُب زبيد عق

ىػ( بنجد ا١باح من  444كقد قاـك )ع( الباطنية حٌب قتلو علي بن ٧بمد الصليحي سنة )



 (.1ببلد عنس، كليس معو سول بضع كسبعْب نفران من أصحابو )
ككذلك قاـ باالحتساب الشريفاف الفاضبلف القاسم بن جعفر بن القاسم العيا٘ب كأخوه 

شهارة األمّب إذ يقاؿ: شهارة األمّب. عندما عمرىا  ٧بمد بن جعفر الذم تنسب إليو
كٙبصن هبا كقد كقع بينهما كبْب الباطنية معارؾ عدة، ٍب كاف قياـ ٞبزة بن أيب ىاشم ػ أبو 

ا٢بمزات ُب اليمن ػ فأعد علي بن ٧بمد الصليحي جيشان قوامو ٟبسمائة فارس كٟبسة 
ؼ رجل، كاهنـز اصحابو عنو كبقي عشر ألف راجل، فقابلو ٞبزة بن أيب ىاشم بسبعة آال

ىػ(  458ُب سبعْب رجبل من رجاؿ ككبار ٮبداف كقاتلوا ٝبيعان حٌب قتلوا ككاف ذلك سنة )
كٓب ٲبض سول عاـ حٌب عـز الصليحي للحج كمعو زكجتو كقواده، فالتقاه ُب الطريق سعيد 

 بن ٪باح األحوؿ كأخوه جياش كقتبله.
زر، كعاد الشريفاف لبلحتساب، حٌب قاـ احملسن بن كبقيت اليمن بعد ذلك بْب ا٤بد كا١ب

ا٢بسن بن الناصر بن ا٢بسن بن عبداهلل بن ٧بمد ا٤بختار بن الناصر بن ا٥بادم )ع( داعية 
 أليب طالب األخّب كبقي على حالو حٌب قتل ُب صعدة.

 اإلماـ ا٤بتوكل على اهلل أٞبد بن سليماف )ع(
مد بن ا٤بطهر بن علي بن اإلماـ الناصر لدين اهلل ىو أمّب ا٤بؤمنْب أٞبد بن سليماف بن ٧ب

 أٞبد بن اإلماـ ا٥بادم )ع(.
ىػ( ُب بيت الزىد كالعبادة، كالعفة كالطهارة، كتوفر لو )ع(  500كلد )ع( ُب حوث سنة )

من العوامل ما جعلو ينشأ نشأة دينية ٕبتة، نشأة اكتست بالعفة كالطهارة، كزينها الورع 
 كالتقول.

 مليء با٢بفاظ كالعلماء، أخذ اإلماـ أٞبد بن سليماف يتلقى علومو كمعارفو. كُب ٦بتمع
__________ 
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ك٤بح فيو معلموه الفطنة كالذكاء، فأحاطوه برعايتهم كعنايتهم، كٓب يستمر اإلماـ )ع( غّب 
 فَبة كجيزة حٌب فاؽ أقرانو، كذاع صيتو، كاشتهر أمره.

)ع( مرحلة الشباب إال كىو متوقد ٞباسة كنشاطان كعلمان، كقد استطاع كٓب يتم اإلماـ 
بعلمو كاجتهاده أف يثرم الفكر اإلسبلمي با٤بؤلفات العديدة، كالٍب تعترب من ا٤بصادر 

ا٤بهمة لدل أىل البيت )ع( كمنها: كتاب أصوؿ األحكاـ ٝبع فيو أكثر من ثبلثة آالؼ 
لدين، ككتاب ا٤بدخل ُب أصوؿ الفقو، ككتاب حديث، ككتاب حقائق ا٤بعرفة ُب أصوؿ ا

ا٢بكمة الدرية، ككاف )ع( ينظر من حولو لوضع األمة اإلسبلمية، فيجدىا ٩بزقة، كمنغمسة 
 سياسيان كفكريان كتعيش حالة اضطراب كٚببط المثيل ٥با.

كرأل اليمن من حولو تنقسم إٔب عدة طوائف متناحرة فمن آؿ زريع، إٔب آؿ حاًب، كآؿ 
كآؿ ٪باح كغّبىم، ككلهم يتنافسوف فيما بينهم، كالدعوة الباطنية قد اشتد ساعدىا طريف، 

 كقوم، كلقيت ركاجان كبّبان.
كقد صور اإلماـ )ع( ذلك الوضع، كماٲبليو عليو ضمّبه ككاجبو الديِب ُب منشور شعرم 

 بليغ ا٢بجة، ناصع البياف:
 نما إف بكيت على رسم كال دمن * كال لطلعة ظيب أغيد حس

 لكن بكيت على اإلسبلـ ذكل * ٨بضره كثول ُب اللحد كالكفن
 ٤با رأيت ا٥بدل قد مات كاندرست * أعبلمو كسبيل ا٢بق ٓب ينب
 هنضت أدعو عباد اهلل ٦بتهدان * إٔب ا٥بدل كفركض الدين كالسنن

 ٓب ال أبيع من الرٞبن خالقنا * نفسي الذىبية بالواُب من الثمن
 هدان * كعزه، كرسوؿ اهلل أ٪ببِبٓب ال أقـو بنصر اهلل ٦بت

 دعوتو )ع(

كاف اإلماـ )ع( قد أعد نفسو كىيأىا لتحمل مسئولية الدعوة إٔب اهلل سبحانو كتعأب، كقد 
، كيركل أنو اجتمع عليو ألف  توافد عليو العلماء كالفضبلء ٤بناقشتو ك٦باراتو ُب العلـو



وجدكه ٕبران الينقطع، فاعَبفوا بفضلو كأربعمائة عآب يسألونو كيناظركنو ُب ٨بتلف العلـو ف
 (.1كعلمو كانتشركا دعاة لو )

ىػ( يدعو الناس فيها إٔب العمل بكتاب اهلل كسنة رسولو  532كقد أعلن دعوتو سنة )
)ص(، كإٔب التوحد كاالئتبلؼ، كإقامة العدؿ كاالتصاؼ، كهتافت الناس على بيعتو كانتظم 

اء اليمن يطلبونو الوصوؿ إليهم، كدخل ٪براف، لو أمر صعدة، كجاءتو ا٤بكاتبات من أ٫ب
كصنعاء، كزبيد، كاستقاـ لو أمر اليمن، كامتدت دعوتو إٔب ينبع، ك..... كخطب لو ىناؾ، 

 كأرسل دعوتو إٔب ا١بيل كالديلم فانقادكا ألحكاـ كاليتو.
 كقد عرب نشواف بن سعيد ا٢بمّبم عن سعادة الناس ببيعتهم ُب أبيات منها:

 ِب األمصار إنا * بأٞبد ذم ا٤بكاـر قد رضينافأبلغ ساك
 بأكـر ناشيء أصبلن كفرعان * كأعبل قائم حسبان كدينان 
 (2رضينا باإلماـ كذاؾ فرض * نقوؿ بو كنعلن مابقينا )

 حكايات من حياتو )ع(
بذؿ اإلماـ )ع( نفسو كحياتو إلسبلمو كدعوتو كمعتقده، كأطلق صوت ا٢بق كالعدالة ُب 

بالغة ا٣بطورة، كعمل على توحيد اليمن، كٓب َشل األمة ا٤بسلمة، كنشر تلك الظركؼ ال
العلم، كشجع على تعليمو كمدارستو كانتعش الفكر اإلسبلمي كازدىر ُب عصره ازدىاران  

 كبّبان.
__________ 

( ػ كاف من أجل أتباعو كأعوانو عآب الزيدية كحافظ علومها القاضي جعفر بن أٞبد بن 1)
و الذم نقل تراث ا٤بعتزلة من العراؽ إٔب اليمن فلم تندثر مع الكتب الٍب عبدالسبلـ، كى

 رصف هبا هنر دجلة أثناء دخوؿ التتار بغداد كسقوط ا٣ببلفة العباسية.
 .320( ػ تاريخ ا٤بطاع ص 2)



كقد عارضو ُب اليمن السلطاف حاًب بن أٞبد اليامي، ككاف قد أظهر الدعوة الباطنية 
عدة، كاف أٮبها معركة الشرزة ػ قرية ُب سنحاف جنوب شرؽ صنعاء ػ  ككقعت بينهما معارؾ 

كادت جنود اإلماـ أف توٕب األدبار فابتهل إٔب اهلل سبحانو كتعأب كطلب منو العوف 
اللهم إنو ٓب يبق إال نصرؾ، اللهم إف »كالنصر، ككاف من ٝبلة دعائو ذلك اليـو قولو: 

 تعأب رٰبان عاصفان من جهة الشرؽ قابلت فأرسل اهلل« يظهر علينا القـو يذىب دينك
(، فاستبشر اإلماـ )ع( كٞبل عليهم فاهنـز أعداؤه، كا٪بلت ا٤بعركة عن 1كجوه أعدائو )

 ىػ.550ٟبسمائة قتيل، كٟبسمائة أسّب من الباطنية ككاف ذلك سنة 
ىػ بعدما استنجد بو أىلها، كأقاـ ا٢بد على فاتك بن جياش 553كدخل زبيد سنة 

حي، ٤با ظهر عليو من الفساد، كراجعوا اإلماـ ُب ذلك فقاؿ: )لو أعطيتمو٘ب ُب تركو النجا
 (.2ملك زبيد ٓب أقبلو( )

كأظهر قـو ُب ياـ الدعوة الباطنية جهارا، كقطعوا الصبلة، كالصياـ، أعادكا ليلة اإلفاضة، 
كدارت  فجاءت امرأة إٔب اإلماـ تشكوا أف كلدىا غشيها. فغضب )ع(، ك٘بهز لقتا٥بم،

معركة قوية ىزمهم فيها اإلماـ )ع( كأجبلىم عن أرضهم كىذه ا٤بعركة تعرؼ بأسم معركة 
 غيل جبلجل.

__________ 
 .237( ػ تاريخ ا٤بطاع 1)
 .1/312( ػ غاية األما٘ب 2)

كُب إحدل معاركو مع أىل ياـ كاف معو )ع( غبلـ من مذحج يقاؿ لو دٮبش ككاف ريسا 
شجاعا شابا، جاىد بْب يدم اإلماـ )ع( فاستشهد صابرا ٧بتسبا، كتاب عند القتاؿ 

ككاف قبل ذلك مسَبسبل كما يسَبسل الشباب فبقي أىلو يتأسفوف عليو من النار، 
ٕبجر فشدخ رأسها فقالت كىي ٘بود بنفسها ػ ال فريًضخىت صبيةه صغّبه ٥با ثبلث سنْب 

تقربك٘ب مع الكبار أىل الناب كأقربك٘ب مع الصغار أىل ا١بنة، كإف جهمشا من أىل ا١بنة، 



كعليو صياـ شهر رمضاف، كىي ال تعرفو، كال تعرؼ ما عليو فلما كصل اإلماـ عليو السبلـ 
ٮبشان كاف أفطر رمضاف أفأصـو عنو إٔب بلدة الغبلـ أرسلت إليو كالدة الغبلـ كقالت إف د

( كلقد أيده اهلل ُب جهاده كفتوحاتو 1أـ ماذا اصنع؟ فعجب الناس، كعرفوا فضلو )ع( )
 بفضائل ككرامات جعلت الناس يعرفوف فضلو كيقبلوف عليو كيسّبكف ٙبت لوائو.

بْب كمنها أف رجبل اعمى من ا٤بطرفية ا٠بو )جابر البصّب( جاءه يوما كسلم عليو كجلس 
يديو يريد أف يسألو ىبة جربة كصية ُب بلدة، فظن اإلماـ )ع( أنو أتاه يدعو لو بالشفاء، 

فمسح على عينيو كدعا اهلل سبحانو كتعأب لو، فرد اهلل تعأب ُب عينيو النظر، فرأل اإلماـ، 
كرأل من حولو، كقاؿ إ٘ب ٓب آتك ٥بذا، فعادت الظلمة ُب بصره، كعرؼ ذلك الناس 

 ٝبيعان.
 نظمت األشعار ُب ذلك كمنها قوؿ القاضي ٧بمد بن عبداهلل ا٢بمّبم:ك 

 يابن بنت النيب كل لساف * مادح ما يكوف مدح لسا٘ب
 ظهرت فيك معجزات كبار * ٓب ٬بلها تكوف ُب إنساف
 ٓب ٬برب عنها ٠باعا كلكنا ... *رأينا ... يقينها بالعياف

 إٔب أف يقوؿ:
 (2و خصائص الرٞبن )غّب أف الوٕب هلل ال تنػ * ػكر في

 إٔب آخر القصيدة:
 ككاف )ع( شاعرا فصيحا كلو من الشعر قولو يـو غيل جبلجل:
 اهلل أكرب أم نصر عاجل * من ذم ا١ببلؿ بفتح غيل جبلجل

 كم منة منو علي كنعمة * كسعادة تَبل كفضل فاضل
 كفرت بو ياـ ككادعة معان * ك٘بربكا كٛبسكوا بالباطل

__________ 
 .345شاُب ( ػ ال1)
 .2/125( ػ ا٢بدائق 2)



 كأتوا من الفحشاء كل كبّبة * فعبل كقوال فوؽ قوؿ القائل
 إٔب آخرىا. كلو ُب الزىد قصيدتو ا٤بشهورة الٍب يقوؿ فيها:

 دعيِب أطفي عربٌب مابداليا * كأبكي ذنويب اليـو إف كنت باكيا
 افيالعل البكاء يشفي من الوجد بعضو * إذا ٓب يكن للكل من ذاؾ ش
 كأشفي غليبل ُب فؤادم بالبكاء * كإف قاؿ جهاؿ من الناس ماليا

 كلن يسلم احملزكف من عضة القضاء * إذا كانت األحزاف تنفي كماىيا
 فقد مات ٮباـ لوعط إمامو * كصادؼ قلبان للمواعظ كاعيا

 كليس عجيبان إف بكيت كلو دمان * كأذىب دمعي من بكائي األماقيا
 إٔب قولو:
 من غافل غّب عاقل * ٯبدد من دنياه ما صار باليا فيا عجبان 

 كيعمر ما قد خرب الدىر قبلو * كيتبع تسويفان لو كأمانيا
 كمن ىـر يزداد ضعفان كذلة * كآمالو ترمي هبن ا٤براميا

 إٔب قولو:
 فيا أيها ا٤بغركر أقصر عن ا٥بول * كأقبل إٔب التقول كال تك ال ىيا

 * تفز بالذم هتوم كال تك عاصياككن جاىدا ُب طاعة اهلل ربنا 
 فلو ٓب يكن غّب ا٤بمات ككحشة الػ * قبور ككوف ا٤برء ُب القرب جاثيا

 كماذا يبلقي من نكّب كمنكر * لكاف لنا ىذا من الشر كافيا
 كفى بالببلء كا٤بوت زاجرا * كبالتثبيت عن فعل ا٤بظآب ناىيا

 .122ػ  2/121إٔب آخرىا كىي مذكركة ُب ا٢بدائق الوردية 
كمن قصيدة قا٥با ُب حاؿ صغره كىو يتعلم القرآف تصور البيئة الصا٢بة الٍب كاف ٰبياىا 

 )ع( منها:
 إذا أعطيت نفس الفٌب قوهتا الذم * حياىا بو رب العباد اطمأنت

 كماتت كٓب تغلبو إف كاف غافبل * كعادت إٔب التقول كصامت كصلتً 



 ت ُب ا٥بمـو كظلتكإف ىي ٓب تعط الذم جبيت بو * من الرزؽ أمس
 ككاف قصارل أمرىا أف تردىا * إٔب جهلها قسرا، كخابت كظلت
 كما تعبت نفس كىانت كانصبت * كذلت لرب الناس إال كعزت

 فيارب فارزقِب اليقْب فإنو * كتقواؾ رأس الدين كاجعلو عدٌب
 كزد٘ب علمان نافعا كتوفِب * شهيدا كال تدحض بعدلك حجٍب

 يئٍب * كإف عظمت يوما لديك كجلتككفر ذنويب رب كاغفر خط
 كأخر ٞبامي رب حٌب ٛبيتِب * كقد كملت مِب الفركض كٛبت

كُب آخر أياـ عمره عليو السبلـ مرض كعميت عيناه، فأسره فليتة بن قاسم القا٠بي، 
فاجتمع عليو رجاؿ ٮبداف كغّبىم، ا٤بطيعوف كالعصاة، كا٤بطرفية، ٤با يعرفوف من عدلو 

ىػ انتقلت ركحو الطاىرة اجملاىدة إٔب بارئها، 566راجو. كُب سنة كفضلو فاضطر إٔب إخ
بعد أف ترؾ من اآلثار ما ٱبلده على مر الزماف كقربه )ع( ُب ا٤بشهد ٕبيداف غرب جنوب 

 صعدة تابع لقضاء ساقْب. كقد قاؿ فيو نشواف بن سعيد ا٢بمّبم:
 يا ابن األئمة من بِب الزىراء * كابن ا٥بداة الصفوة النجباء

 كإماـ أىل العصر كالنور الذم * ىدل الوٕب بو من الظلماء
 كم رامت الكفار إطفاء لو * عمدان فما قدركا على إطفاء

 اإلماـ عبداهلل بن ٞبزة )ع(
ىو ا٤بنصور باهلل أمّب ا٤بؤمنْب أبو ٧بمد عبداهلل بن ٞبزة بن سليماف بن ٞبزة بن علي بن 

بن ٰبٓب بن عبداهلل بن ا٢بسْب بن القاسم بن  ٞبزة بن أيب ىاشم بن ا٢بسن بن عبدالرٞبن
 إبراىيم )ع(.

 ىػ.561كلد )ع( بعيشاف من ببلد ٮبداف ُب شهر ربيع األكؿ سنة 
كبدأ )ع( يتلقى علومو كمعارفو على أيدم كبار العلماء كا٢بفاظ، أمثاؿ كالده العبلمة 

ص، ك٧بيي الدين الزاىد: ٞبزة بن سليماف، كالشيخ حساـ الدين أيب ٧بمد ا٢بسن الرصا



ٞبيد بن أٞبد القرشي، كشيخيي آؿ الرسوؿ األمّبين الدعيْب إٔب اهلل َشس الدين ٰبٓب بن 
أٞبد بن ٰبٓب بن ٰبٓب بن الناصر بن ا٢بسن بن عبداهلل بن ٧بمد بن ا٤بختار القاسم بن 

 (.1اإلماـ الناصر أٞبد )ع(، كأخيو ٧بمد بن أٞبد )
ا٣بارؽ، كسبلمة الفطرة، كقوة ا٢بفظ، فكاف ٰبفظ كل  كقد ٛبيز )ع( منذ الصباء بالذكاء

ما يلقى عليو، كأحاط بالعلـو اإلسبلمية كأشعار العرب، كأخبارىم، كالفصاحة، كالببلغة، 
 كشهرتو )ع( تغِب عن تعريفو.

__________ 
 ( ػ كٮبا أخذا عن اإلماـ أٞبد بن سليماف، كالقاضي جعفر بن عبدالسبلـ.1)

مره دكف العشرين سنة، كذلك عندما كصلت رسالة من أحد أشاعرة بدأ )ع( التأليف كع
مصر اشتملت على ٝبيع مسائل األصوؿ، فيها الكثّب من التعقيد كالفلسفة، كطافت على 
البلداف فلم يتصد ٥با أحد، ك٤با انتهت إٔب الشيخ ا٢بسن الرصاص، أمر اإلماـ )ع( كىو ال 

با١بوىرة الشفافة رادعة الطوافة، أكضح فيها   زاؿ تلميذا عنده أف ٯبيب عنها فإجاب عنها
، كرد بو على  كل مراد، كلو كتاب الشاُب ُب أربعة أجزاء كالذم حول فيو ٝبيع أنواع العلـو

فقيو ا٣بارقة، كا٣بارقة رسالة كضعها الفقية )عبدالرٞبن بن أيب القبائل( اعَبض فيها على 
بكتاب الشاُب. كلو )ع( حديقة اإلماـ )ع(، ٗبسائل ُب األدب كا٤بذىب، فرد )ع( 

ا٢بكمة شرح األربعْب السلقية يذكر أنو ألف ا١بزء الثا٘ب منها ُب ٜبانية أياـ كىو مع ذلك 
مشغوؿ با٢برب، ككتاب ا٤بهذب ُب الفقو، كصفوة اإلختيار ُب أصوؿ الفقو، كغّب ذلك 

 من الكتب، كدكاكين الشعر.
 دعوتو:

ىػ عندما كجو صبلح الدين األيويب أخاه 569سنة ( قد اختلو ا اليمن 1كاف األيوبيوف )
توراف شاه بن أيوب إٔب اليمن كدخل توراف شاه اليمن، كأجلى ملوكها كعاد إٔب مصر سنة 

ىػ، فأرسل صبلح الدين أخاه األخر طغتكْب، فملك اليمن، كعاث ُب األرض 571



س حالة من اإلضطراب فسادا، كانتشرت الدعوة الباطنية مرة ثانية كتفرقت اليمن كعاش النا
كالفساد فكاف قيامو )ع( لؤلمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كقد عرب )ع( عن ذلك 

بقولو: )ك٤با رأينا األحكاـ قد تبدلت، كالشرائع قد عطلت، كا٢بدكد قد أٮبلت، كالسنة قد 
حولت، كالفرائض قد أغفلت، دعونا دعوة جامعة غّب مفرقة، عادلة غّب جائرة إٔب إحياء 
السنة، كإماتة البدعة كنشر اإلسبلـ بعد موتو، كرده بعد فوتو، بعد أف عرضنا نفوسنا ُب 

معرض اإلمتحاف على كل قاص كداف، فما كجد ذك بصّبة إٔب إٔب خبلفنا سبيبل، كال أقاـ 
على النزاع ُب دعوتنا دليبل، كإ٭با ىو الفجر، أك البجر، ألنا دعونا دعوة جدنا رسوؿ اهلل 

فعل بالفعل كالقذة بالقذة إٔب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن الفحشاء كا٤بنكر( )ص( حذك ال
(2.) 

 بيعتو )ع(:
كانت ركح النبوة، كالغّبة على اإلسبلـ ٘برم ُب عركقو )ع( جرٌاء ما يشاىده من حالة 

اإلسبلـ كا٤بسلمْب، ككاف )ع( ٰباكؿ أف يقـو بأمر األمة األمّب الكبّب الداعي إٔب اهلل شيبة 
مد شيخ آؿ ٧بمد َشس الدين ٰبٓب بن أٞبد بن ٰبٓب بن ٰبٓب، كراجعو اإلماـ )ع( عدة ا٢ب

 مرات كمن قولو لو:
 يابن علي بن أيب طالب * قم فانصر ا٢بق على الباطل

 كقولو:
 (3فادع فعندم أهنا دعوة * كالة ُب رجل كامل )

__________ 
 .40ربيجاف. انظر بلوغ ا٤براـ ( ػ ينتموف إٔب إحدل القبائل الكردية الٍب سكنت أذ1)
 .2/348( ػ الشاُب 2)
 .104( ػ التحف 3)



كلو رسائل كأشعار عديدة إٔب شيبٍب ا٢بمد ٲبدحهما كيطلب منهما الدعوة إٔب اهلل، بيد أف 
األمّبين كانا يعرفاف فضلو )ع( فطلبا منو القياـ بذلك، كجاء إليو أكثر من أربعمائة عآب 

تلف أنواع العلـو كاستمركا مدة أربعة أشهر تقريبان من ذم القعدة يناظركنو كيسألونو ُب ٨ب
 ىػ فوجدكه ٕبرا ال ينفد.594ىػ إٔب ربيع األكؿ سنة 593سنة 

ىػ كجامع اإلماـ ا٥بادم 594ك٤با كاف يـو ا١بمعة الثالث عشر من شهر ربيع األكؿ سنة 
 الناس، ككاف ٩با قالو: يا )ع( مليء بالعلماء كالفضبلء، قاـ األمّب َشس الدين خطيبان بْب

ٝبيع ا٤بسلمْب إنا قد أطلنا خربة ىذا اإلماـ كشهدنا بفضلو كأنو أحق الناس هبذا ا٤بقاـ، 
كقد تعينت علينا كعليكم الفريضة، كلزمت ا٢بجة فهلموا فبايعوا اإلماـ كاستبقوا إٔب شرؼ 

أخوه بدر الدين فبايع، ٍب  ( كتبعو1ىذا ا٤بقاـ، ٍب تقدـ كمد يده الكرٲبة كبايع اإلماـ )ع( )
 تتابع ا٤بسلموف على البيعة ٝبيعان.

 نص البيعة:
كانت ألفاظ البيعة أف يقوؿ ا٤ببايع: أبايعك على كتاب اهلل تعأب كسنة رسولو )ع( كعلى 
األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كمواالة كلينا كمعاداة عدكنا، كا١بهاد ُب سبيل اهلل بْب 

 ؿ )ع( بعد ذلك اهلل على ما نقوؿ ككيل( كرٗبا أكد فقاؿ:أيدينا. ككاف يقو 
كعلي الصرب ُب البأساء كالضراء كحْب البأس كأنشأ دعوتو ُب ذلك اليـو إٔب ٝبيع ا٤بناطق 
ككاف ٩با قاؿ فيها: )فعليكم رٞبكم اهلل بتقدٙب التوبة كاإلنابة قبل اإلقباؿ كاإلجابة، فإ٘ب 

كأهناكم عما أهنى نفسي كأىلي، ا٤بساكم ٕب منكم آمرؾ بفعلي قبل األمر لكم بقوٕب، 
اٚبذه أخان كا٤بتقدـ أبان، كالصغّب كلدان، ال آنس بأىل العلم منكم كالطاعة، كال أنفر إال من 

 (.2أىل ا٤بعصية كالضبللة( )
 انتشار الدعوة:

__________ 
 .1/4( ػ الشاُب 1)
 .158ػ  2/157( ػ انظر ا٢بدائق 2)



اء اليمن، ككاف األمّباف الكبّباف من أشد الناس دعوة لو، كقد جعل بث دعاتو )ع( ُب أ٫ب
٥بما )ع( ا٢بل كالعقد، فقاما بالدعوة أحسن قياـ كتورمت أرجلهما من كثرة ا٤بشي ُب 

سبيل الدعوة إليو كظبل مناصرين لو )ع( كداعيْب إٔب ا٢بق كإٔب طريق مستقيم حٌب توفيا 
 (.1)ع( )

ن، كتصدل لو أمراء الدكلة األيوبية الذين جاءكا الحتبلؿ كانتشرت دعوتو )ع( ُب اليم
اليمن، كىم طغتكْب بن أيوب الذين ملك اليمن، كساءت سّبتو، كأراد أف ٰبرب أىل اليمن 

 على بيع أراضيهم منو، كيكونوف أجراء فقط، فأىلكو اهلل قبل ذلك.
كقد أهنكهم  (.2ككذلك إ٠باعيل بن طغتكْب، كأيوب بن طغتكْب، كسنقر، ككردسار )

 ىػ.628اإلماـ )ع( با٢بركب حٌب انسحبوا من اليمن سنة 
كجاىد )ع( ا٤بطرفية ُب مأرب كذمار ك٪براف كغّبىا. كقويت دعوتو )ع( فوصلت ينبع، 

كخيرب، كا٢بجاز، كمكة ا٤بكرمة، كخطب لو ىناؾ، كأرسل دعوتو إٔب ا١بيل كالديلم، 
رسل دعوتو إٔب ملك خوارـز )عبلء الدين كانتظمت لو األمور ىناؾ كما ىي ُب اليمن، كأ

شاه شاه بواسطة العآب ٰبٓب بن إ٠باعيل، كاستقبلو ا٤بلك استقباال حسنان، ككاف مع أىل 
ببلده من أىل العدؿ كالتوحيد، ككردت عليو الكتب من ا٤بلك الظافر غازم بن ا٤بلك 

 (.3ىػ )601الناصر صبلح الدين من حلب سنة 
سية ُب بغداد خوفان كىلعان من دعوتو ٥بم )ع(، كعندما كصلت كتزلزلت ا٣ببلفة العبا

قصيدتو البائية بغداد أمر ا٣بليفة العباسي )الناصر بن ا٤بستظهر( بإغبلؽ مدينة بغداد ٤بدة 
 ثبلثة أياـ من ا٣بوؼ كالفزع.

 كمن أبيات ىذه القصيدة قولو )ع(:
 بفقل لبِب العباس ىذا زماننا * كمالكموا إال إٔب ا٢بق مهر 

 سنجزيكموا باإلٍب بران ألننا * بنو أٞبد ىو النيب ا٤بقرب
 إٔب قولو:

 بِب عمنا األكتار عيب ك٢بنها * كشارب خرطـو ا٤بداة أعيب



__________ 
ىػ( كعمره ٟبس كٜبانوف سنة كٮبا مقبوراف ُب  606( ػ توُب األمّب َشس الدين سنة )1)

 قطابر، إحدل نواحي ٝباعة.
 .198من للواسعي ( ػ انظر تاريخ الي2)
 .212( ػ انظر الزحيف 3)

 ذركنا نريكم كيف تشتجر القنا * ككيف يثور النقع كالنقة أشهب
 إٔب أف يهددىم )ع( فيقوؿ:

 أمثلي يناـ الليل كا٣بمر تشرب * امثلى يلذ العيش كالعود يضرب
 حراـ علي النـو إال أقلو * ككجو ا٤بعاصي ظاىر ال ٰبجب

 (1فهل غاضب مثلي لذم العرش يغضب ) غضبت لريب من عطل دينو *
 .182ػ  2/181إٔب آخر قصيدتو )ع( كىي مذكورة ُب ا٢بدائق 

 نبذة من حياتو )ع(:
كاف )ع( ٰبمل على عاتقو ىم األمة اإلسبلمية ، يراقب كضعها، كيتأٓب كثّبان ٢با٥با، 

عوة كلذلك قضى حياتو ُب الدعوة كالعمل كا١بهاد هبمة كصرب ال مثيل ٥بما، كبث د
اإلسبلـ ُب ٝبيع األقطار اإلسبلمية ُب كقت كانت منقسمة فيو إٔب عدة دكيبلت سيطر 
عليها حكاـ ا١بور كالضبلؿ.. كأصبح ا٣بطر التَبم يهددىا على األبواب، فأرسل )ع( 

دعوتو إٔب ملوؾ كسبلطْب تلك الدكيبلت ليقوقظهم من سباهتم العميق، كيذكرىم 
م، كبذؿ )ع( حياتو من أجل ذلك، فقاكمو األيوبيوف ُب بواجبهم اإلسبلمي ا٤بلقى عليه

اليمن، كمعهم ا٤بطرفية كقد أيده اهلل بفضائل كانتصارات عليهم جعلت الناس، يتدافعوف 
 أفواجان لقبوؿ دعوتو )ع( كالسّب ٙبت لوائو.

كمن ذلك أنو انتصر ُب صنعاء ُب إحدل معاركو مع األيوبيْب بسبعة من الفرساف، ككاف 
ث رايات فكاف يشاىد الناس راية رابعة خضراء مع جيشو )ع( كاستطاع )ع( أف معو ثبل



يفتح باب غمداف بشصة من نشاب ككاف ال يفتح ٗبفتاحو إال بعد تعب شديد، كغّب 
ذلك من التأييدات اإل٥بية الٍب أيده اهلل هبا، كيكفي ما قالو أعداؤه ُب حقو كمنهم ا٤بطرُب ػ 

م استنجد ببِب العباس من اإلماـ )ع( كأخربىم بفضلو كهتافت ا٤بعركؼ بابن النساخ ػ الذ
 أىل اليمن عليو كنصرهتم لو: فقاؿ فيو من قصيدة أنشأىا:

 إماـ ىاَشي فاطمي * معيد للنضاؿ لكم كمبد
 أشار إٔب ا٣ببلفة فانتضاىا * كلكن ما ٲببلىا ٖبلد

 فصيح لفظو عذب فرات * يفض بو صبلبة كل صلد
 للواٌب * تزكركمو مكفرة بسرديقود قبائل اليمن ا

__________ 
 .5( ػ انظر ترٝبة اإلماـ ُب الشاُب 1)

 كتائبو إليكم ذالفات * بأرماح مثقفة كجرد
 (1تشعشع نور نار بِب علي * ستطفأ ناركم من غّب بد )

ىػ انتقل )ع( إٔب كوكباف، كمرض مرضان شديدان كىو يظهر 613كُب شهر ذم ا٢بجة سنة 
(، كُب يـو ا٣بميس الثا٘ب من احملـر 2على الطاعة، كالنظر ُب أمور الناس )التجلد كالصرب 

ىػ فاضت ركحو الطاىرة إٔب بارئها، كىو ٧بتب بثوبو، صابران ٧بتسبان، فدفن 614سنة 
 بكوكباف ٍب نقل إٔب بيكر ٍب إٔب حصنو الذم بناه ُب ظفار، كقربه ىناؾ مشهور مزكر.

كٜبانية أشهر كاثناف كعشركف يومان قضاىا ُب نشر  رحل )ع( كعمره اثنتاف كٟبسوف سنة
اإلسبلـ كٙبقيق العدالة، فَبؾ لنا هنجان قوٲبان نسّب عليو ُب حياتنا، كثركة فكرية عليها 

 اعتمادنا.
ك٥بذين األمامْب العظيمْب دكر كبّب ُب الناحية العلمية، فقد ازدىرت ا٢بركة العلمية ُب 

 عوة الباطنية كذابت أفكارىا فيها.عصرٮبا كثّبا، كبفضلهما ذابت الد
كُب عصرٮبا كاف اإلتصاؿ بْب أئمة أىل البيت )ع( بواسطة شيخ اإلسبلـ أيب زيد بن 



(، خرج إٔب اليمن من العراؽ ُب عهد اإلماـ ا٤بتوكل على اهلل أٞبد بن 3ا٢بسن البيهقي )
 ىل البيت )ع(.سليماف كعنو أخذ اإلماـ أٞبد بن سليماف كتب من ُب العراؽ كغّبه من أ

 كما أخذ عنو القاضي جعفر بن عبدالسبلـ.
كيذكر الشهيد احمللى أف اإلماـ أٞبد بن سليماف )ع( قد تلقى تعليمو أيضان على يد الفقية 

 (.4عبداهلل العنسي اليما٘ب الواصل من جهة ا١بيل كالديلم بعلـو أىل البيت )ع( )
ف بْب أىل البيت )ع( فا٥بجرات لطلب كمعُب ىذا أف ا٢بركة العلمية كاإلتصاؿ ٓب تتوق

 العلم كثّبة كمتنوعة.
__________ 

 .7( ػ انظر ترٝبة اإلماـ ُب الشاُب 1)
 .1/406( ػ غاية األما٘ب 2)
( ػ قاؿ العبلمة ٦بد الدين ا٤بؤيدم ُب التحف: أنو خرج لزيارة اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق 3)

ا٤بقدس ا٣بميس كا١بمعة فأمبل فيو مدة  )ع( كعقد ٦بلسان إلمبلء فضائل العَبة با٤بشهد
 .101سنتْب كنصف فما أعاد حديثان. التحف ص 

 .2/118( ػ ا٢بدائق 4)

كأراد شيخ اإلسبلـ العودة إٔب العراؽ فأخذ معو القاضي جعفر بن عبد السبلـ كلكن شيخ 
شر اإلسبلـ مات ُب هتامة، كأكمل الرحلة القاضي جعفر إٔب العراؽ ٍب عاد إٔب اليمن ين

 العلم، كٯباىد بْب يدم اإلماـ أٞبد بن سليماف)ع(.
كنشط اإلماـ أٞبد بن سلياف كأثرل الفكر اإلسبلمي ٗبؤلفات عديدة، كقاـ بنقل كركاية  

(، كقاـ )ع( 1كتب أىل البيت )ع( كعنو أخذ األمّباف الداعياف َشس الدين كبدره )
ذىبوا إٔب ىناؾ من خاصة أتباعو بنشر دعوتو إٔب مناطق ا١بيل كالديلم، كالبد أف الذين 

 ك٩بن أخذ عنو العلم كالركاية.
ٍب كاف دكر اإلماـ عبداهلل بن ٞبزة )ع( الذم أخذ عن األمّبين الداعيْب كعن غّبٮبا، كقاـ 



بدركه العظيم ُب نشر العلم الشريف كتدريسو كمنو تفجرت ينابيع ا٢بكمة فألف ا٤بؤلفات 
اإلسبلمي، كما اىتم بأمر الدعاة ُب ا١بيل كالديلم كسائر  العديدة كأضفى ثركة كيربة لَباثنا

 تلك ا٤بناطق.
 كنتيجة ٥بذا العمل العظيم إحتبل مكانا عاليا، كتبوأ مكانة كبّبة ُب النفوس.

كبالرغم من أف اليمن انفسم بعد موت اإلماـ عبداهلل بن ٞبزة )ع( إٔب عدة طوائف 
(، إال أف 4(، كالعثمانيْب )3كا١براكسة ) (، كآؿ طاىر،2متعددة أمثاؿ دكلة آؿ رسوؿ )

أئمة أىل البيت )ع( بذلوا جهودا كبّبة ُب إقامة ا٢بق كالعدؿ، كنشركا العلم الشريف ُب  
 كل مكاف، كألفوا ا٤بؤلفات العديدة، كتركوا لنا ثركة فكرية ُب شٌب أنواع العلـو كا٤بعارؼ.

__________ 
 سبلـ.( ػ كما أخذ عن القاضي جعفر بن عبدال1)
( ػ ينتهي نسبهم إٔب الغسانيْب، كمؤسس دكلتهم علي بن رسوؿ، ككانوا خرجوا مع 2)

 ا٢بملة األيوبية على اليمن.
ىػ( من قبل السلطاف قانصوه الغورم كىم مايعرفوف  921( ػ خرجوا من مصر سنة )3)

 باسم ا٤بماليك.
 ىػ(. 945( ػ كاف الغزك العثما٘ب األكؿ لليمن سنة )4)

ء األئمة ا٤بنصور باهلل ا٢بسن بن بدر الدين ٧بمد بن أٞبد بن ٰبٓب بن ٰبٓب، كمن ىؤال
مؤلف كتاب أنواع اليقْب ُب فضائل العَبة )ع( كغّبه من الكتب كناصره أخوه األمّب 
ا٢بسْب مؤلف كتاب الشفاء ُب ا٢بديث، كا٤بدخل كالذريعة كالتقرير ُب الفقو، كينابيع 

كالعقد الثمْب ُب معرفة رب العا٤بْب كغّبٮبا من الكتب، النصيحة ُب العقائد الصحيحة، 
ىػ، كمشهده ىو كأخوه ا٢بسْب 670ىػ كتوُب سنة 657ككانت دعوة ا٢بسن )ع( سنة 
 كا٤بختار ُب رغافة َشاؿ صعدة.

ككذلك اإلماـ ٰبٓب بن ٞبزة )ع( كىو اإلماـ ا٤بؤيد باهلل ٰبٓب بن ٞبزة بن علي بن إبراىيم 



إبراىيم بن ٧بمد بن أٞبد بن إدريس بن جعفر الزكي بن علي النقي بن يوسف بن علي بن 
بن ٧بمد ا١بواد بن اإلماـ علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادؽ بن ٧بمد 

الباقر بن سيد العابدين علي بن ا٢بسْب السبط بن أمّب ا٤بؤمنْب كسيد الوصيْب علي بن 
أعبلـ الفكر الزيدم، كلد بصنعاء كاشتغل (، علمان بارزان من 1أيب طالب عليهم السبلـ )

بالعلـو كدراستها كٝبع علـو أىل األرض، كشهرتو )ع( تغِب عن تعريفو كمؤلفاتو تدؿ 
عليو. قاـ بالدعوة كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كنشر العدالة بعد موت اإلماـ 

إٔب ٢بج كعدف ػ  ا٤بهدم ٧بمد )الذم بلغ الذركة ُب العلم كالذم افتتح ا٢بصوف ككصل
صاحب كتاب ا٤بنهاج ا١بلي شرح اجملموع كغّبه(، كىو ابن اإلماـ ا٤بتوكل على اهلل ا٤بطهر ػ 
ا٤بسمى ا٤بظلل بالغماـ ٤با ظللتو الغمامة ُب إحدل حركبو ػ بن ٰبٓب بن ا٤برتضى بن ا٤بطهر 

دعوة اإلماـ  بن القاسم بن اإلماـ ا٤بطهر بن علي بن اإلماـ الناصر عليو السبلـ قد كانت
ىػ كعمره اثنتاف كٜبانوف 747ىػ كتوُب بذمار سنة 729ٰبٓب بن ٞبزة عليو السبلـ سنة 

 سنة.
 كمؤلفاتو عليو السبلـ أكثر من أف تعد فقد بلغت كراريسو بعدد أياـ حياتو كمنها:

__________ 
 .120( ػ انظر التحف 1)

اكم ُب أصوؿ الفقة، كاإلنتصار كتاب الشامل، كالتمهيد، كالنهاية ُب أصوؿ الدين، كا٢ب
ا١بامع ٤بذاىب األمصار ُب الفقو ُب ٜبانية عشر جزءان )٨بطوط( أكؿ موسوعة فقهية ُب 
اإلسبلـ، كالطراز ُب علـو الببلغة كاإلعجاز مرجع الدارسْب كالباحثْب، كجاء لزيارتو من 

عليو السبلـ كمعو الديلم عا٤بهم ىناؾ )أٞبد بن مّب بن الناصر ػ من ذرية زيد بن ا٢بسن 
ا١بامع الكاُب جامع آؿ ٧بمد )ُب ا٢بديث( الذم ألفو اإلماـ أبو عبداهلل ٧بمد بن علي بن 

ا٢بسن البطحا٘ب من ذرية زيد بن ا٢بسن عليو السبلـ فوجد اإلماـ عليو السبلـ قد مات 
 (..1فوقف الكتاب على ا٤بسلمْب )



ٞبد بن ا٤برتضى بن ا٤بفضل بن ا٤بنصور كأيضا اإلماـ ا٤بهدم )أٞبد بن ٰبٓب ا٤برتضى بن أ
بن ا٤بفضل بن عبداهلل ا٢بجاج بن علي بن ٰبٓب بن القاسم بن يوسف بن اإلماـ ا٤بنصور 

 ٰبٓب بن اإلماـ الناصر أٞبد بن اإلماـ ا٥بادم عليهم السبلـ.
ىػ كمات كالده كعمره ٓب يتجاكز ا٣بامسة فاحتضنتو أختو الشريفة 575كلد بذمار سنة 

 عا٤بو عصرىا صاحبت ا٤بؤلفات الشهّبة الرائعة، كالعلـو النافعة.دٮباء 
ىػ، كجبللتو كمكانتو العلمية 793تلقى العلـو عليو السبلـ منذ الصباء كبويع باإلمامة سنة 

 أجل من أف توصف.
يقوؿ الدكتور أٞبد صبحي: )كاف ابن ا٤برتضى غزير اإلنتاج ُب موضوعات علم الكبلـ 

 عن ا٢بديث كالسّبة كا٤بنطق، كالزىد، كقد احتل ا٠بو أ٠بى مكانة ُب كالفقو كأصولو، فضبل
( لو ا٤بؤلفات الكثّبة الٍب تعترب مدكنات قانونية كتشريعية ُب العصر 2ا٤بذىب الزيدم( )

ا٢باضر، ككتابو األزىار ُب فقو األئمة األطهار الذم ألفو كىو ُب السجن معتمد أىل 
حىو عليو السبلـ بالغيث ا٤بدرار كشرحتو أختو الشريفة دٮبا اليمن ُب الفقو كالتشريعات، كشرى 

 بالزنْب كتوالت الشركح عليو كأشهرىا شرح ابن مفتاح ا٤بسمى بشرح األزىار.
__________ 

 .121( ػ التحف 1)
 .343( ػ الزيدية/2)

كلو كتاب البحر الزخار ا١بامع ٤بذاىب علماء األمصار كالذم انتزعو من اإلنتصار كضمنو 
جتهاداتو كأقوالو، كمعيار العقوؿ ُب أصوؿ الفقو كشرحو منهاج الوصوؿ ُب األصوؿ، ا

 كالفائض ُب علم الفرائض، كا٤بنية كاألمل شرح ا٤بلل كالنحل.
كأيضان اإلماـ عز الدين بن ا٢بسن بن اإلماـ علي بن ا٤بؤيد بن جربيل بن ا٤بؤيد بن أٞبد 

لوافر، فكاف يقـو بالتدريس كىو ٓب يتجاكز بعد بن ٰبٓب بن ٰبٓب عليو السبلـ، منح العلم ا
ىػ ككصلت دعوتو إٔب مكة ا٤بكرمة كدانت لو أكثر اليمن، 880سن البلوغ بويع لو سنة 



كتسارع إٔب بيعتو العلماء فجدد األحكاـ اإلسبلمية، كالعدالة اإل٥بية، توُب عليو السبلـ 
ُب الزىد، كا٤بعراج شرح ىػ كعمره ٟبس كٟبسوف سنة. لو كتاب كنز الرشاد 900سنة 

ا٤بنهاج، كغّبىا كمشهده عليو السبلـ ككثّب من أئمة أىل البيت كفضبلئهم ُب فللو، 
كأكرمو الٌلو بكرامات عدة منها ما ىو مشاىد اآلف ُب مشهده كىي الرائحة الطيبة الٍب 

ٰبٓب  ظهرت من تابوتو مثل ما ُب مشهد إماـ اليمن ٧بيي الفرائض كالسنن ا٥بادم إٔب ا٢بق
 (.1بن ا٢بسْب عليو السبلـ )

__________ 
 .144( ػ التحف 1)

كبرز بعد ذلك اإلماـ شرؼ الدين ٰبٓب بن َشس الدين بن اإلماـ أٞبد بن ٰبٓب ا٤برتضى 
ىػ جدد ُب قيامو اآلثار الدينية، 912ككانت دعوتو عليو السبلـ ُب ظفّب حجة سنة 
، كٮبة أعلى من الدىر، قاـ عليو السبلـ بأمر كنعش ا٢بقوؽ الربانية، بعلم عبل على الرؤكس

الدعوة ككقعت بينو كبْب آخر ملوؾ بِب طاىر عامر بن عبدالوىاب الكثّب من الوقعات، 
كذلك أف عامران ٤با عبل سلطانو شدد من كطأتو كقسوتو على من ٙبتو من ببلد الزيدية 

لدكلة الطاىرية، كٓب يبق غّب كأنزؿ هبم ا٤بصائب، ٍب كاف دخوؿ ا١براكسةي اليمنى كأزالوا ا
عامر بن داكد ُب عدف، كا١براكسة من ا٤بماليك جاءكا من مصر ُب حكم قانصوة الغورم، 

كعاثوا ُب صنعاء فسادا، كقتلوا أىلها، فنهض اإلماـ حملاربتهم.. كدخل صنعاء سنة 
 ىػ، ٍب جاءت ىزٲبة قانصوة الغورم على أيدم العثمانيْب ُب مصر، فحرر اإلماـ923

ىػ فقاكمهم اإلماـ شرؼ 945شرؼ الدين ُب حكمهم ٍب غزا العثمانيوف اليمن. سنة 
الدين أكرب مقاكمة، ككاف يساعده القائد احملنك، كأشهر قائد عرفتو اليمن )كلده ا٤بطهر( 

الذم دكخ كأربك األتراؾ، كجعل من حصن ثبلء قاعدة عسكرية طحن فيها األتراؾ، 
 طعاـ، كأخضع ا٤بلوؾ كاألمراء ٤ببدأ ا٢بق كالعدالة.كذكهبم كما يذكب ا٤بلح ُب ال

كقد كاف ١بهادٮبا ذلك األثر الكبّب ُب حفظ اليمن من أطماع الغزاة الطامعْب ُب خّباهتا، 



كُب عهده عم ا٣بّب كالربكة على أرض اليمن، كٙبققت العدالة اإلجتماعية الٍب افتقدكىا، 
كأكـر طلبتو كبُب ا٤بساجد كا٤بدارس كغّبىا  كانتشرت مدارس العلم، كرغب اإلماـ ُب طلبة،

من ا٤بصاّب العامة، كمنها مسجد ا٤بدرسة بصنعاء، كمدرسة ذمار، ككوكباف، كثبلء كأثر 
ا٤بذىب با٤بؤلفات العديدة كمنها ػ األنوار الثاقبة، كاألنظار الصائبة، كاألٜبار هتذيب األزىار 

 و السبلـ كما ٙبقق لليمن ُب عهده.ػ كقرهبم. كقد ٙبدث الكثّب عن فضلو كجهاده علي

كقد قاؿ العبلمة موسى بن ٰبٓب هبراف ُب قصيدة أرسلها إٔب اإلماـ عن عدالتو كعلمو قاؿ 
 ُب أبيات منها:

 كإ٭با قاـ لنصر ا٥بدل * هبمة ما برحت ُب صعود
 فأىلك الباغْب حٌب ثوكا * كاستبدلوا بعد القصور اللحود

 بعدان للبغاة القركد كأصبح ا١بور كأف ٓب يكن * كقيل
 كانتشر العدؿ بأيامو * فامتؤل الغور بو كالنجود

 كأقبل ا٣بّب كراياتو * خافقة قد حل عنها العقود
 كالشر كٔب مدبران خائفا * منهزمان يقسم أال يعود

 كأصبحت صنعاء من عجبها * ترفل ُب مستحسنات الربكد
 إٔب أف يقوؿ:

 مشبو ُب الوجودفضلك مثل الشمس مشهورة * ليس ٥با من 
 علمك ٕبر مالو ساحل * فهمك سيف ما حوتو الغمود

 (1قولك فصل كلو حكمة * فيو شفاء نافع للكبود )
ىػ عن سبع كٜبانْب سنة، كمشهده عليو السبلـ ُب ظفّب 965توُب عليو السبلـ سنة 

كٓب يبق حجة، كبقي اإلماـ ا٤بطهر يقاـك ا١بنود األتراؾ العثمانيْب حٌب أجبلٮبم عن اليمن 
٥بم غّب زبيد كاستبدؿ العثمانيوف كاليا بعد آخر، أمثاؿ أزدمر باشا، كمصطفى باشا، 

ك٧بمود باشا، كرضواف باشا، كغّبىم، فلم ٰبققوا شيئا غّب مزيد من القتلى كا٥ببلؾ كقد 



بقي ا٤بطهر يقاكمهم بقوة خارقة مقاكمة عنيفة كا٢بق هبم ىزائم متكررة حٌب مات سنة 
 اثنتاف كسبعوف سنة. ىػ كعمره980

 اإلماـ ا٤بنصور باهلل القاسم بن ٧بمد عليو السبلـ
ىو اإلماـ ا٤بنصور باهلل القاسم بن ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن علي بن الرشيد بن أٞبد بن 
األمّب ا٢بسْب بن علي بن ٰبٓب بن ٧بمد بن يوسف بن القاسم بن اإلماـ الداعي يوسف 

ماـ الناصر أٞبد بن اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب بن اإلماـ ا٤بنصور ٰبٓب بن اإل
 عليهم السبلـ.

__________ 
 كالقصيدة مذكورة بأكملها. 219( ػ تاريخ اليمن للواسعي 1)

ىػ كمنذ صباه اشتهر بالعفة كالطهارة كالقوة كالشجاعة، كبْب  967كلد عليو السبلـ سنة 
كٓب يبلغ سن الرشد إال كقد أحاط بالعلـو  ( كا٢بفاظ بدأ تعليمو1كوكبة من العلماء )

 اإلسبلمية، كبلغ فيها الغاية القصول.
 لو ا٤بؤلفات العديدة جدد هبا الدين اإلسبلمي ُب ظركؼ بالغة ا٣بطورة كمنها:

 كتاب األساس ُب علم الكبلـ ألفو أثناء إختفائو من العثمانيْب ُب برط.
 كيقوؿ عنو:

 حيب بكرامة اإلنصاؼىذا األساس كرامة فتلقو * يا صا
 كاحرز نفيسا من نفائس نثره * ٝبعت بغوص ُب خضم صاؼ

 ٝبع ا٤بهيمن بيننا ُب دينو * ٝبعان يفي بإصابة كتصاؼ
( ُب الفقو ٝبع فيو بْب كتب أئمة أىل البيت عليهم السبلـ 2كلو كذلك كتاب اإلعتصاـ )
 ككتب احملدثْب من األمهات.

 هية كاألصولية حديثان.كىذاف الكتاباف أىم ا٤بصادر الفق
 دعوتو عليو السبلـ



كاف العثمانيوف قد سيطركا على اليمن بعد موت اإلماـ ا٤بطهر بن شرؼ الدين، فأذاقوا 
اليمنيْب ضركبا من الظلم كاإلضطهاد كانتهبوا أمو٥بمم كساءكا السّبة، كظهرت منهم 

 األعماؿ ا٤بنكرة، كتوصلوا إٔب أخذ األمواؿ ا١بليلة بكل حيلة.
كاف القاسم بن ٧بمد عليو السبلـ يرقب تلك األكضاع بقلب يقطر دما حزنا ككمدا ٢باؿ ك 

اليمن كاإلسبلـ، ككيف بو كىو الذم ٘برم ُب عركقو دماء النبوة، كٰبركو الوازع الديِب، 
 كيدفعو علمو كشجاعتو أف يسكت على ذلك، كأف يرل اليمن هنبة ُب أيدم الطامعْب.

 على الٌلو كليس معو معْب كال ناصر كأعلن دعوتو من جبل فقاؿ عليو السبلـ متوكبل
ىػ، كُب اليمن ٜبانوف ألفا من ا١بنود العثمانيْب، كاجتمع إليو 1006)جديد قارة( سنة 

العلماء كالفضبلء كاجتمع لو حوإب أربعمائة رجل فبدأ مرحلتو ا١بهادية ضد الدكلة 
 العثمانية.

 شيء من معاناتو كجهاده:
__________ 

( ػ ك٩بن أخذ عنو العلم كالده الذم كاف أحد قواد ا٤بطهر، كتلقى منو القاسم أيضان 1)
 التدريبات العسكرية.

( ػ بلغ فيو اإلماـ القاسم )ع( إٔب ا٢بج كأكملو على طريقتو العبلمة أٞبد بن يوسف 2)
 زبارة.

٣بناؽ، كاجو عليو السبلـ ُب سبيل دعوتو كثّبا من العقبات كالنكسات، كضيق عليو ا
كطورد ُب كل مكاف ينزؿ فيو، فإخذ يتنقل ُب ا٤بناطق كالفلوات يتلمس األعواف كاألنصار، 

كٛبضي األياـ على ذلك ٍب ال يشعر العثمانيوف إال كقد ظهر ُب بعض ا٤بناطق كما زاؿ 
ىكذا مع اإلقداـ كالصرب ال يقدر عليو أحد، حٌب إنو كاف ُب بعض األكقات ال ٯبد ىو 

يأكلوف عند اختفائهم، فيأكلوف من نبات األرض، كقد يكابد الشدائد فبل كاصحابو ما 
يظن أحد أنو يعود بعد ذلك إٔب مناجزة العثمانيْب، كإذا ىو قد كثب على بعض ا٤بواضع 



(1.) 
__________ 

 .46( ػ العثمانيوف كاإلماـ القاسم ص 1)

كأكالده ال يعلم عنهم شيئا كقد ٙبدث اإلماـ عن مرحلتو ا١بهادية كمعاناتو حٌب ترؾ أىلو 
من أجل اإلسبلـ كرفع الظلم عن كاىل الشعب، فيقوؿ:)من أعظم ما لقيت أ٘ب خفت  
كل أحد، كتفرؽ أكالدم، كال كجدت من أسأؿ عنهم، فتو٠بت طريقا أعرفها إٔب سوؽ 

٠باه، كيعرؼ أف أحد أخوالو ٲبضي فيها فمشى ُب غّب الطريق بعد أف قصدىا من بعض 
ٍب توارل ُب موضع يرل الطريق كمن فيها، كىو ال ييرل من الشجر حٌب رأل  جباؿ حجور،

خالو قريب غركب الشمس، كقد عاد من السوؽ كبعده غّبه من أىل السوؽ، كقد تقدمو  
كذلك، كىو كحده ماضيا. فقاؿ ىذا خإب أ٫بدر إليو، كأكافيو ٱبرب٘ب عن أكالدم. ككاف 

ليو من الكسوة كُب بدنو عليو السبلـ قوة كخفة، عليو السبلـ قد طاؿ شعره، كتقطع ما ع
فلما رآه خالو منحدرا مشمرا ظنو يريده ٗبكركه كأنو ٩بن يقطع السبيل، فهرب كاشتد، 

فناديتو بصوت غّب مرتفع من ا٣بوؼ ٩بن بعده كقبلو ال يعودكف، فلم يلتفت، فقفوت أثره 
ٗبن تقدمو أدركو٘ب كىو النظن  لعلي أدركو قبل غركب الشمس، فلما رآ٘ب ازداد ىربان كصاح

إال أنو قاطع طريق فعدت باكيان، كصرت إٔب جباؿ حجور، كٓب يبق ٕب مأكل )حٌب كاف 
يتصل ٗبن يدنو منو من البدكاف فيناؿ منهم الطعاـ اليسّب فيتبلغ بو، كاليعرؼ أحد غّب أنو 

وت، ككاف ٕب سائح ماض طريقان(، قاؿ )ع(: فانقطعت كٓب أجد الطعاـ حٌب ظننت أنو ا٤ب
ُب ا١ببل كهف آكم إليو، كعندم من الكتب شيء، فلما اشتد يب ا٢باؿ كضعفت طويت 
ثويب علٌي على أنو كفِب كاستقبلت القبلة كقلت: يارب ال أقدر على شيء أحفظ بو بد٘ب، 

كدعوت ٗبا أمكن، فا شعرت إال كحيواف ٰبركِب بفمو ففتحت كجهي كإذا بظيب عظيم 
علمت أف الٌلو سبحانو ساقو رزقان ٕب، كغياثان، فأكثقتو ٗبا أمكن من كاقف، فقمت إليو، ك 

القوة على أنو صيد فإذا ىو ساكن ٓب يتحرؾ غّب أف فتح رجليو كإذا ىو أنثى كفيها لنب، 



فرضعت من لبنها كىي ساكنة حٌب شبعت ٍب كلت عِب كبت بأطيب ليلة كٞبدت الٌلو 
 سبحانو.

رجلْب من رجاؿ الصيد، فاعتقد أهنما يرددانو فإذا ٮبا قد كُب الصباح رأل ا إلماـ القاسم 
شاىدا صاحبو باألمس، كٮبا يريداف صيده فاتفق معهما على نصرتو من السوؽ بالبنادؽ، 

ٍب يصيحاف نصر الٌلو اإلماـ، كنفذا ا٣بطة ُب موعد السوؽ، كقبل التنفيذ أمرٮبا اإلماـ 
يت ركعتْب، كبكيت، كقلت: ىذا القاسم )ع( أف ينتظراه. قاؿ )ع(: فتيممت كصل

جهدم كدعوت الٌلو سبحانو ٗبا أمكن ٍب أمرهتما بالتنصّب لئلماـ حٌب يسمع أىل السوؽ 
كاليسمياه، ففعبل ٍب رمينا بتلك البنادؽ فصاح القبائل الذين ُب السوؽ عنا كأجابونا ٍب 

مر با٤بعركؼ خرج إليو أكثر أىل السوؽ كبعض سبلح العسكر ُب أيديهم كبايعوه على األ
 (.1كالنهي عن ا٤بنكر كعاد معهم إٔب ببلد الشرؼ<<)

كإلٲبانو الشديد ٗبسئوليتو ا٤بلقاة على عاتقو، كلشدة إخبلصو، كقوة ٛبسكو، كثقتو باهلل 
سبحانو كتعأب، ظل طواؿ حياتو ُب جهاد مستمر مع الدكلة العثمامنية. كقد ظن 

ا٢بكم، فعرض عليو الوإب )سناف باشا( حكم العثمانيوف أنو ىدفو الزعامة، كالتوصل إٔب 
بعض الببلد ىو كأكالده مع كفايتو، كيكف عن دعوتو، فرفض )ع( رفضان قاطعان كرد 

أما ماذكرًب أبقاكم اهلل من أف أترؾ الفتنة كأميل للراحة فهيهات »بكتاب طويل جاء فيو: 
ؼ إليهم أعما٥بم فيها كىم فيها أترؾ قوؿ الٌلو تعأب: }من كاف يريد ا٢بياة الدنيا كزينتها نو 

 «.اليبخسوف{
ككاف أكالد اإلماـ مأسورين لدل الدكلة العثمانية، فهدده الوإب العثما٘ب بتعذيبهم كقتلهم 

 إذا ٓب يقبل.
__________ 

 .81ػ  77( ػ انظر النبذة ا٤بشّبة ص 1)



افعلوا هبم مابدا أما من عندكم من ا٤بأسورين ف»فما كاف من اإلماـ )ع( إال أف رد بقولو: 
لكم، كأقسم باهلل ألبلغن ُب حربكم كنكالكم كل مبلغ، كألركغن منكم ركغاف الثعلب، 

( كرغم ماكاف يعانيو اإلماـ من شدة أىل الببلد، كالتنقل 1« )كألثنب عليكم كثوب األسد
من مكاف إٔب مكاف، فلم يقبل ىذا العرض، كبقي يعا٘ب ا١بوع كا٣بوؼ كا٤بصائب، كلو  

٥بدؼ مطامع الدنيا، أك السلطة كا١باه لقبل فوران، إذ كاف ُب أشد ا٢باجة إٔب ا٤باؿ، كاف ا
فقد كاف ُب برط كمعو أكالده الصغار كأصغرىم ا٢بسْب، ككانوا يعانوف من شدة ا١بوع حٌب 

 (.2أف اإلماـ )ع( كاف يبكي ككلده ا٢بسْب قد سقط من شدة ا١بوع)
ف صامدان صابران دكف خوؼ أك رىبة ٯباىد بكل كلكن اإلماـ ٙبدل كل تلك العوامل ككق

ماٲبلك بالنفس كا٤باؿ كاألكالد، كٰبث أصحابو على ا١بهاد كالتمسك بالدين ليحققوا 
إذا عزمتم فتوكلوا على اهلل، كاتقوه، كحافظوا »لشعبهم النصر كالسعادة. ككاف يقوؿ ٥بم: 

، كتيقنوا أنو ليس النصر إال من على الصبلة، كالترضوا منكران، ينصركم اهلل، كتواضعوا هلل
 (.3« )عند اهلل

__________ 
 .253( ػ النبذة ا٤بشّبة ص 1)
 .161( ػ العثمانيوف كاإلماـ القاسم ص 2)
 .67( ػ النبذة ا٤بشّبة ص 3)

كُب مرحلتو ا١بهادية الطويلة الشاقة تفرؽ الناس عنو، كمنعوه من دخوؿ ببلدىم ػ خوفان من 
م ػ ففكر اإلماـ بالرحيل إٔب البصرة، كعـز على الرحيل ك٤با كصل بطش العثمانيْب كقسوهت

كادعة، ٢بقو أىل الببلد يستنجدكف بو فعاد معهم، ليواصل مسّبتو ا١بهادية، كحقق اإلماـ 
ىػ(،  1015انتصارات ساحقة على الدكلة العثمانية، كاستطاع أف يفتح شهارة سنة )

ـ القاسم، كتعقد معو ىدنة كصلح، كتقبل كاضطرت الدكلة العثمانية أف تعَبؼ باإلما
شركط اإلماـ )ع(، كقبل اإلماـ الصلح ٤با رأل فيو مصلحة كربل للمواطنْب فسوؼ 



يأمنوف من بطش كقسوة العثمانيْب، كستنتهي العمليات العسكرية من قبل الدكلة العثمانية، 
صلح، كسيتم تسليم كسيتمكن اإلماـ من اإلصبلح كالبناء ُب العشر سنوات الٍب تضمنها ال

ع( ُب 0ٝبيع األسرل، كبدأت بوادر االستفادة من ىذا الصلح، فقد استقر اإلماـ القاسم 
شهارة، كاستقامت األمور، كىدأت األكضاع كأطلق الوإب جعفر أكالد اإلماـ القاسم 

 )٧بمد كأٞبد( كٝبيع أىلهما كأصحاهبما، كما أطلق من ُب سجن صنعاء كا٢بيمة.
ىػ( عزؿ جعفر باشا، كأرسل إبراىيم باشا كاليان على اليمن كلكنو مات  1021كُب سنة )

ىػ(، فعاد جعفر باشا إٔب صنعاء كبدأت مرحلة أخرل من مراحل  1022ُب ذمار سنة )
ا١بهاد كالتضحية، كُب ىذه ا٤برة توالت ا٥بزائم على اإلماـ ككقعت بينهم معارؾ عنيفة قرب 

أنا قد أكدعت »(، كبلغ اإلماـ القاسم ا٣برب فقاؿ: 1)عمراف كُب أحدىا أسر ابنو ا٢بسن 
كلدم الٌلو سبحانو كتعأب، كىو لن ٱبيب لديو الودائع كإ٘ب أترؾ كلدم كديعة هلل سبحانو 

 «.كتعأب حٌب يفرج الٌلو عليو
كاضطر أف يذىب إٔب صعدة كاستمر العثمانيوف ُب مطاردتو، ككقعت بينهم معارؾ كثّبة 

قتل ابنو علي، كلكن اإلماـ استمر ُب ا١بهاد كعاد ٰبقق انتصارات كُب إحدل ا٤بعارؾ 
 رائعة على الدكلة العثمانية.

__________ 
( ػ اشتدت الوطأة على قوات اإلماـ فرأل ا٢بسن )ع( أف يسلم نفسو مقابل األماف 1)

 ألىل تلك ا٤بناطق.

اسم )ع( كينضموف إليو، كمل ا١بنود العثمانيوف من كالهتم، فأخذكا يتسللوف إٔب اإلماـ الق
(، كًب تعيْب ٧بمد باشا، كبدأت مرحلة جديدة من مراحل ا١بهاد 1كًب عزؿ جعفر باشا )

ا٤بسلح بْب اإلماـ ك٧بمد باشا، كخاب أمل ٧بمد باشا فيما كاف يرجوه من االنتصارات 
ىػ(، كعادت  1028فوافق على الصلح ٤بدة عشر سنوات، كًب عقد الصلح ُب سنة )

ل ا٤بناطق الٍب كاف ٰبكمها كًب إطبلؽ األسرل من ا١بانبْب، ككاف عددىم حوإب لئلماـ ك



 مائتْب كأربعْب من أصحاب اإلماـ )ع(.
أما ا٢بسن )ع( فقد رفض الوإب أف يطلقو ٕبجة أف جعفر باشا قد رفع أمره إٔب األستانو 

إلماـ عن ببلد كالبد من أذف من ىناؾ إلطبلقو، إال أنو مستعد إلطبلقو إذا تنازؿ لو ا
 القذؼ ُب بِب شهاب غرب صنعاء.

كنظران لقرهبا من صنعاء ككثرة خّباهتا بالنسبة للباشا فلم يرض اإلماـ بذلك ٤با ُب ذلك من 
 (.2ا٤بصلحة ألىل الببلد،، كفضل بقاء كلده أسّبان على تسليم تلك الببلد للعثمانيْب )

سرل من صنعاء، كمن جانبو أطلق اإلماـ كانتقل اإلماـ من كادعة إٔب شهارة، كقدـ عليو األ
ماعنده من األسرل بعد أف كساىم ٝبيعان كزكدىم با٤باؿ كالزاد، ككانوا فوؽ األربعمائة 

(، كانسحب ا١بنود العثمانيوف إٔب صنعاء، كاستقرت األكضاع، كحقق اإلماـ مكسبان  3)
 كبّبان هبذا الصلح كاف سببان ُب جبلء العثمانيْب عن اليمن.

__________ 
 ( ػ كقبل رحيلو عقد صلح ٤بدة سنة مع اإلماـ.1)
 .130( ػ العثمانيوف كاإلماـ القاسم ص 2)
 .130( ػ العثمانيوف كاإلماـ القاسم ص 3)

كقد سئل اإلماـ عن سبب قبولو الصلح ُب تلك الفَبة، رغم أف ٧بمد باشا طلب الصلح 
 رأيت أف أختم عمرم با١بهاد، األكٔب إ٘ب»ُب بداية كاليتو فرفضو، فقاؿ اإلماـ )ع(: 

كتنغيص دنيا الظا٤بْب، ك٤با رأيت األمر قد تفاقم ػ كظننت قرب أجلي خفت أف ٰبدث يب 
ا٤بوت ػ كأمور اإلسبلـ على ماترل، فبليتمكن أىلو من النظر، كٰبصل ُب اإلسبلـ 

 (.1« )ماٰبصل، فرأيت ا٤بسارعة حٌب ينتزح الَبؾ عنا، كفرج الٌلو قريب
ىػ(  1029الصلح بسنة، كبالتحديد ُب الثا٘ب عشر من شهر ربيع األكؿ سنة ) كبعد عقد

انتقل اإلماـ سبلـ الٌلو عليو إٔب رٞبة الٌلو ُب حصنو بشهارة بعد أف قضى حوإب ثبلثان 
 كعشرين سنة ُب ا١بهاد كالنضاؿ، كقربه ىناؾ مشهور مزكر.



 من منهجو ُب ا٢بياة:
بالنواحي االجتماعية فكاف يعطف على الفقراء اىتم اإلماـ القاسم بن ٧بمد )ع( 

كا٤بساكْب كيتفقد أحوا٥بم، كيتكفل بنفقاهتم، كنشر العدؿ بْب الناس كينصف ا٤بظلـو من 
ظا٤بو، كلقد بلغ من عطفو كعدلو أف اىتم حٌب با٢بيوانات فقد قاؿ ألصحابو عندما دخل 

ب العجم قد بلغت من ياقـو ىاىنا بقية ىرر من سناجي»ىػ(:  1015شهارة ُب سنة )
 (.2« )ا١بوع، كالتأكل العنب، فأذنوا بتفريق ىذه ٥با )يعِب قطعان من اللحم(

كما اىتم بإصبلح الطرقات، كبناء ا٤بساجد، كإنشاء ا٤بدارس العلمية، كاىتم كذلك بالوالة 
 فاختارىم من خّبة أصحابو كأمرىم بالقضاء بالعدؿ، كمبلحظة ا٤بساكْب كالفقراء.

__________ 
 .465( ػ النبذة ا٤بشّبة ص 1)
 290( ػ النبذة ا٤بشّبة ص 2)

كمن عهوده لوالتو بشأف ذلك ىذا العهد الذم كتبو لولده أٞبد عندما كاله أعماؿ صعدة 
بإقامة الشريعة احملمدية، كيقسم ُب الناس بالسوية، كينتصف للمظلـو من الظآب، »فيأمره: 

ينهى عن ا٤بنكر، كيعظم أىل التعظيم، كيتفقد كيؤدب أىل ا١برائم، كيأمر با٤بعركؼ ك 
األيتاـ كا٤بساكْب، كالتأخذه ُب الٌلو لومة الئم، كيسّب السّبة ا٤برضية، ا٤بطابقة لطريقة 

الشريعة احملمدية، كيسهل ا٢بجاب، كيلْب ا١بناب، كيقيم ا٢بدكد، كىو مقلد عهد الٌلو ُب 
، كجعلها حيث نأمره هبا، كاالمتثاؿ ٤با األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كتوفّب ا٢بقوؽ
 «.قلنا، كاالستفهاـ لنا فيما التبس عليو من األمور

كعليو العمل بتقول اهلل، كالتواضع، كتقريب أىل الفضل، كا٢بث على طلب »ٍب يقوؿ: 
 (.1« )العلم، كافتقاد ا٤بساجد، كا٤بصاّب كالطرقات، كإقامة الشريعة

لناحية العسكرية فكاف ٯبيد الرماية بالبنادؽ، كُب ذلك كما اىتم اإلماـ القاسم )ع( با
الوقت يعترب ذلك إ٪بازان عظيمان، كٓب تكن البنادؽ متوفرة إال مع ارباب الدكلة العثمانية، كما 



استطاع )ع( أف يصنع الباركت من ٟبسة معادف ٝبعها، كاستطاع أصحابو أيضان أف 
ا بعض اآلالت ا٢بربية، كما أجاد إجادة  يستخرجوا الباركت من مادة الكربيت، كما صنعو 

كبّبة مايسمى اآلف ٕبرب العصابات ُب جهاده ضد الدكلة العثمانية فكاف يكبدىم 
خسائر كبّبة دكف أف يلحق بو ضرران، كٓب يدخل معهم ُب مواجهة أمامية نتيجة قلة 

ك الدكلة أصحابو، بل استخدـ نظاـ الكر كالفر، مستغبل قدرات أصحابو ا٢بربية، كقد أرب
 العثمانية كثّبان كجعلها تتكبد أكرب ا٣بسائر.

__________ 
 .15( ػ النبذة ا٤بشّبة ص 1)

كٓب تشغلو حركبو ا٤بستمرة، كماىو فيو من الشدائد كاألىواؿ عن التفكّب ُب النواحي 
التعليمية، بل كاف اليفارؽ الكتب كيقدـ بالدرس كالتدريس كالتأليف أينما حل كأينما نزؿ، 

عهد استقراره قاـ بإنشاء ا٤بدارس العلمية، كٚبرج على يديو الكثّب من العلماء، كيعتربه  كُب
الكثّب من العلماء كا٤بؤرخْب ٦بددان ٤بذىب أىل البيت )ع( ُب ذلك الوقت، كُب تلك 
الظركؼ البالغة ا٣بطورة كالٍب تغّب فيها الوضع كثّبان، فكاف لئلماـ القاسم )ع( الفضل 

 اش ا٢بركة العلمية كإعادهتا إٔب سابق عهدىا.الكبّب ُب إنع
ككاف )ع( يوصي أكالده كأصحابو يطلب العلم ُب كل كقت، كمن كصاياه ألحد أكالده: 

إ٘ب أكصيك أف التَبؾ درس القرآف يومان كاحدان كلو ُب كل يـو جزئْب أك جزءان كاحدان »
و من أكرب الفرائض كاستعن كعليك ٗببلزمة العلم كطلبو فإن»ٍب يقوؿ: « التَبؾ ذلك أبدان 

كاعلم يابِب أ٘ب ٓب آمرؾ بالعلم إال »ٍب يقوؿ لو: « على ذلك بتقول الٌلو سبحانو كتعأب
ألنو من أعظم الطاعات، ٢باجتنا إليو كألنو الينجو إال العلماء العاملوف ألنو الينجو من 

ن عباده العلماء، عذاب الٌلو إال من خشي الٌلو بدليل قولو تعأب: }إ٭با ٱبشى الٌلو م
 (.1« )فبليأمن مكر الٌلو إال القـو ا٣باسركف{



__________ 
 .249ػ  247( ػ النبذة ا٤بشّبة ص 1)

كما كاف لنشأتو الدينية البحتة، كحنكتو السياسية أف رىب أبناءه تربية إٲبانية صحيحة، 
اتقهم، ككاف كنشأىم على العفة كالطهارة، كبصرىم ٗبسئولياهتم ا١بسيمة ا٤بلقاة على عو 

يابِب اتقوا الٌلو يكرمكم اهلل، كصلوا أرحامكم »دائم النصح كالتوجيو ٥بم، كمن كصاياه ٥بم: 
يطل الٌلو أعماركم، كيبارؾ ُب أموالكم، كأمركا با٤بعركؼ كاهنوا عن ا٤بنكر، إياكم كدمائ 

كف، كاليكن الناس، فإف تبعاهتا ُب الدارين عظيمة، كأصلحوا ا٤باؿ، كأكرموا الضيف ٗبا ٘بد
لكم عن طلب العلم مانع يستغرؽ أكقاتكم، كلكن قسموا أكقاتكم كاجعلوا خّبىا كأكثرىا 

 (.1« )ُب طلب العلم إال ماكاف البد منو ُب إصبلح مالكم
كلقد كاف ٥بذه الَببية أثر عظيم ُب تعليمهم ا٢بنكة السياسية، كٙبملهم مسئولياهتم كىم ُب 

ا٤بعارؾ ا٢بربية صغاران، كٙبملوا العناء كالتشريد كا١بوع ٍب سن ا٤براىقة، فقد اشَبكوا ُب 
األسر، كلكن ذلك ٓب ٲبنعهم من االستمرار ُب دكرىم النضإب كا١بهادم كالعلمي حٌب 
ٛبكنوا من طرد العثمانيْب كتوحيد اليمن كامبلن زمن اإلماـ ا٤بتوكل على الٌلو إ٠باعيل بن 

ؿ الصباء، أف ا٢بسن خرج إٔب ساحة القتاؿ كىو القاسم، كيذكر ا٤بؤرخوف من مواقفهم حا
 ُب سن ا٣بامسة عشرة.

ىػ( كرفض ا٣بركج  1009كأخوه ٧بمد تعرض ألشد األزمات أثناء حصار شهاة سنة )
منها رغم أف أصحاب كالده جاءكا الستخراجو ىو كإخوانو، كذلك حرصان على أركاح أىل 

ٔب، ك٤بن ُب شهارة احملركسة باهلل مع لقد كىبت نفسي هلل سبحانو كتعا»شهارة حيث قاؿ: 
ا٤بسلمْب كالعلماء كا٤بستضعفْب، كإف اإلماـ ٓب يأمر٘ب بذلك، كُب بقائي سبلمة من ُب 

 (.2«)شهارة
 اإلماـ ا٤بؤيد باهلل ٧بمد بن القاسم

__________ 



 .170( ػ العثمانيوف كاإلمامس القاسم ص 1)
 .243( ػ النبذة ا٤بشّبة 2)

ىػ(، كترىب ُب حجر كالده اإلماـ القاسم )ع( ك٦بموعة من علماء  990كلد )ع( سنة )
اليمن األفاضل، ككاف معركفان منذ الصباء ٕبدة الذىن كشجدة الذكاء، كبدأ يتلقى علومو 
مع إخوتو على يد كالدىم اإلماـ القاسم )ع( حٌب بلغوا الغاية القصول، كاتصف )ع( 

، ككانت حياتو كمعامبلتو قريبة جدان من حياة بالعبادة كالزىد كالورع كالشجاعة كاإلقداـ
 ا٥بادم )ع( يتفقد أحواؿ الفقراء كا٤بساكْب، كيبلطف الصغّب كالكبّب كالغِب كالفقّب.

كعند موت كالده )ع( اجتمع مع العلماء كالفقهاء كاألعياف، كأككل إليهم اختيار إماـ ٥بم، 
يو إذ ٓب ٯبدكا أفضل منو، فأبدل كسيكوف أكؿ ا٤ببايعْب، كلكن ا١بميع كقع اختيارىم عل

معارضتو، كلكنهم أفهموه أنو ليس من حقو ا٤بعارضة فقد كجب عليو قبوؿ البيعة، كٛبت 
 البيعة لو كلقب باإلماـ ا٤بؤيد باهلل.
 مراحل ا١بهاد مع الدكلة العثمانية:

كاف اإلماـ ا٤بؤيد باهلل )ع( يتصف با٢بكمة كالسياسة، باإلضافة إٔب علمو كعبادتو، كبعد 
توليو األمر حاكؿ أف يبقي على الصلح الذم عقده اإلماـ القاسم )ع( مع األتراؾ، كالذم 
مكن كل اليمنيْب ٙبت أم ظرؼ من التمتع ٕبقوقهم كاملة، كىذا مايسعى إليو ا٤بؤيد باهلل 

مع تغّب الوالة العثمانيْب ٓب يدـ الوضع كما كاف، فقاـ اإلماـ ا٤بؤيد باهلل )ع( )ع(، كلكن 
بتنظيم أموره كاستعد للمواجهة مع الدكلة العثمانية طيلة تلك السنوات كبدأ ٯبليهم عن 

ىػ( أجبلىم إٔب زبيد،  1045ا٤بناطق منطقة منطقة ٙبت قيادة إخوتو األبطاؿ، كُب سنة )
قائد القوات العثمانية )قانصوه( إٔب األمّب ا٢بسْب بن اإلماـ القاسم كحاصرىم ىناؾ كخرج 

مستسلمان فأكرمو كأحسن كفادتو كعادة أبناء اإلماـ القاسم ُب مثل ىذه ا٢بالة كبقي ُب 
ضيافتو ٍب جهزه ٗبايلـز من ماؿ كخياـ كخيوؿ كزاد كأكصلو إٔب جازاف ليواصل سّبه إٔب 

الستسبلـ مع من بقي معو من ا١بنود ُب زبيد (.. ٍب طلب مصطفى باشا ا1مصر )



فخّبىم األمّب ا٢بسن بْب البقاء كالدخوؿ ٙبت حكم اإلماـ أك الرحيل فاختار أكثرىم 
البقاء كعددىم حوإب أربعة آالؼ فأحسن إليهم كأكرمهم، كرحل الباقوف كعددىم حوإب 

ٔب مصر، فتوحدت الببلد ألف كٟبسمائة مقاتل مع األمّب مصطفى إٔب ا٤بخا كمنها ا٘بهوا إ
 ٙبت لواء اإلماـ ا٤بؤيد باهلل )ع(.

 إصبلحاتو )ع(:
اىتم )ع( ٔبميع النواحي العلمية، كالعمرانية، كاالقتصادية كغّبىا. فألف ا٤بؤلفات العديدة 
مثل أسانيد ا٤بؤيد، كتصفية النفوس عن الرذائل، كالفتاكل الفقهية، كانتشر العلم ُب عهده، 

 ٤بتعلموف، فقاـ ببناء ا٤بدارس كأشرؼ عليها كعلى معلميها بنفسو.ككثر العلماء كا
كا٘بو )ع( إٔب الناحية االقتصادية كالعمرانية فعمرت ُب عهده ا٤بدف كالقبلع ا٢بصينة، 

كانتشرت الزراعة كازدىرت، كشقت قنوات الرم إليها، كعبدت الطرؽ، كامتد ذلك 
 (.2اإلصبلح حٌب َشل جزيرٌب كمراف كفرساف )

__________ 
 .98( ػ اإلماـ ا٤بؤيد باهلل 1)
 .98( ػ اإلماـ ا٤بؤيد باهلل 2)

كما اىتم ا٤بؤيد باهلل )ع( بالنواحي اإلدارية فكاف يتفقد رعيتو، كيأمر برفع ا٤بظآب إليو، 
 كيرسل إٔب كالتو كقضاتو يوصيهم بالرفق بالرعية، كاإلحساف إٔب الفقراء كا٤بساكْب.

)ع( بأمر األمة اإلسبلمية، فراسل ملوؾ كأمراء العرب، يوصيهم  كذلك اىتم ا٤بؤيد باهلل
فيها باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كإقامة الشعائر كا٢بدكد اإلسبلمية، فأرسل إٔب 

أمراء العرب داخل ا١بزيرة العربية، كإٔب ملك ا٤بغرب ٰبثهم على إقامة أمور اإلسبلـ، 
رة كغّبىا على اإلماـ كمن ملك ا٥بند يطلبوف إقامة ككردت الكتب من أمراء البحرين كالبص

 (.1عبلقات معو، ككذلك من امرباطور ا٢ببشة فاسلداس بن سينوس )
ككاف يساعده ُب حكم الواليات أخوتو: ا٢بسن بن القاسم الذم كاف الساعد األٲبن 



ككاف ألخيو اإلماـ ككاف لو من الشهرة كالعلم كالفضل كالكـر ماحببو إٔب قلوب الشعب، 
ىػ(، كبقي ُب األسر  1022قائدان عسكريان شجاعان، جاىد مع كالده )ع( حٌب أسر سنة )

ىػ(، ليتؤب قيادة  1031إٔب أف استطاع أف يهرب كٱبرج خفية من سجن العثمانيْب سنة )
ىػ( بضوراف، كىي ا٤بدينة الٍب شيد  1048ا١بيش كيهـز الدكلة العثمانية، كتوُب )ع( سنة )

 البداية، كلو من العمر إحدل كٟبسوف سنة.أركاهنا ُب 
ككذلك ساعده أخوه األمّب ا٢بسْب، كالذم نشأ منذ الصباء على طلب العلم كا١بهاد، 

، كمن أشهر مؤلفاتو كتاب  ألفو كىو ُب ساحات « الغاية كشرحها»كنبغ ُب ٝبيع العلـو
 .ىػ( ُب مدينة ذمار 1050القتاؿ ٯباىد ُب سبيل الٌلو، توُب )ع( سنة )

كىكذا كاف ا٤بؤيد باهلل )ع( ٓب تشغلو حركبو ا٤بستمرة عن نشر العلم، كتوفّب سبل التعليم، 
كتنظيم الببلد، كإقامة ا٢بدكد، كحسن السّبة ُب الرعية الفرؽ بْب طائفة كأخرل أك مذىب 

 1054كآخر، ٩با جعل الكل يتفانوف ُب ٧ببتو كطاعتو، حٌب توُب )ع( ُب شهارة سنة )
 ىػ(.

__________ 
 .133ػ  124( ػ اإلماـ ا٤بؤيد باهلل 1)

كأكمل تلك ا٤بسّبة كالعدالة أخوه اإلماـ ا٤بتوكل على الٌلو إ٠باعيل بن اإلماـ القاسم 
ىت(، فاىتم  1054كشهرتو كفضائلو أشهر من تعريفو، توافد عليو العلماء كبايعوه سنة )

دكد عماف حٌب حدكد ٪بد بتوحيد اليمن كنشر العدالة كًب لو ذلك كتوحد اليمن من ح
كمن ا٢برمْب الشريفْب إٔب صعدة بفضل قائده احملنك أٞبد بن ا٢بسن بن اإلماـ القاسم 

 (.1)ع( )
كقد ازدىرت اليمن ازدىاران كبّبان ُب عصر ا٤بتوكل )ع(، فعمت ا٣بّبات، كتسابق الناس 

ه، كأرسل ٦بموعة من على طلب العلم فكاف العلماء ُب زمانو عددان كثّبان ٓب يقع ُب أياـ غّب 
( لتعليم الناس اإلسبلـ ُب ا٢ببشة، ككاف ٯبعل على ا٢بجاج قائدان ٧بمبل 2العلماء )



باألمواؿ لينفقها على الفقراء كا٤بساكْب، كاىتم كذلك باإلصبلحات اإلدارية كاالقتصادية 
 كالسياسية فعمر ا٤بدف كالقبلع كا٢بصوف كعبد الطرؽ، كأنشأ ا٤بدارس ككاف يتفقدىا

بنفسو، كقسم الببلد إٔب كاليات كاختار كالهتا بنفسو كألزمهم بتوفّب األمن كالعدؿ ُب 
كالياهتم كٓب يكتف بذلك بل تابع كالتو ُب كل مكاف، كشجع على الزراعة كالتجارة، 

ىػ( بضوراف كعمره  1078كعاش أىل اليمن ُب عهده أزىى العصور حٌب توفاه الٌلو سنة )
 ستوف سنة.
مر األئمة من أكالد اإلماـ القاسم بن ٧بمد )ع( يواجهوف الغزك العثما٘ب الثا٘ب كبعدىا است

 حٌب أجلوا آخرىم زمن اإلماـ ٰبٓب ٞبيد الدين.
 كصلى الٌلو على سيدنا ٧بمد كعلى أىل بيتو الطيبْب الطاىرين.

__________ 
ليل( كقد قاـ ( ػ يعترب أكرب قائد أ٪ببتو أسرة القاسم بن ٧بمد ككاف يعرؼ بػ)سيل ال1)

 ىػ(. 1092باألمر بعد اإلماـ ا٤بتوكل حٌب توُب سنة )
( ػ ك٩بن عاش ُب عصره من العلماء ا٤بشهورين مفخرة اليمن ا٢بسن بن اٞبد ا١ببلؿ، 2)

صاحب ا٤بؤلفات الكثّبة الٍب اشتهر منها ضوء النهار ا٤بشرؼ على صفحات األزىار، 
 )ا٢بسن بن علي بن جابر ا٥ببل(.كمن األدباء الشاعر ا٤ببدع ٧بب أىل البيت 

ىػ(، كسبلـ على  1414ًب ٕبمد الٌلو كتوفيقو ما أردت ٝبعو أكؿ شهر ا٢بجة سنة )
 ا٤برسلْب كا٢بمدهلل رب العا٤بْب، كصلى الٌلو على سيدنا ٧بمد كآلو كسلم.
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